
A S Z A K K Ö R Ö K  ÉS A SZAKMA 
J E L E N L E G I  F E J L Ő D É S E .

művészeti érzékünk volna az, a mely bennünket ezen 
irány felé k erg e t; m ert a hivatottság és művészi 
törekvés mindig csak egyeseket — de nem egy egész 
iparososztályt — ösztönözhet ilyen nemes czél el
érésére. A múlt sem mutat fel soha semmi indoko
latlan fellángolást.

A létért, a kenyérért való küzdelem indítja a nyom
dászokat a magasabb művészetek felé való törekvésre.

Bármily különösnek látszik is ez — de így van.
A minden nyomdásznak réme, a szedőgép — a 

hátunk mögött. Üldöz, hajszol bennünket szüntelen. 
És mi — bár egy kissé későn — felismerve a veszélyt, 
rohanunk folyton előre és még csak nem is gondol
hatunk a megpihenésre, m ert vas izmu ellenfelünk 
győzi a versenyt, ő nem fárad el.

Ma még csak tömör sorokat szed a gép, de töké
letesítik, javítják. Már több betűfajt keverve is tud 
szedni, és ki tudja, egy újabb felfedezés, egy újabb 
javítás nem hozza-e azt még közelebb a czélhoz, 
hogy bennünket kiszorítson.

Ez a körülmény kényszerít bennünket egy olyan 
czél felé törekedni, a hová a gép nem követhet soha. 
Ez az irány pedig csakis a művészet lehet. Arról 
meg lehetünk győződve, hogy szedni tudnak majd 
géppel, m ert a mit a kultúra, az akarat maga elé tűz, 
azt is eléri. Munkát tudnak majd a géppel végezni, 
de m űvészetet nem mutathat fel soha.

Itt kezdődik tehát a hivatása mindazoknak az 
egyesületeknek, melyek első sorban a szakma fej
lesztését tűzték ki czélul és ezt tekintik legfőbb fel
adatuknak.

Legjobban fogta fel hivatását ebben a tekintetben, 
és leginkább is áll feladata magaslatán a Szakkör, a
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OVATOVÁBB HALADUNK pályánkon, 
mind élesebben látjuk kidomborodni föl- 
tétlen szükségét a nyomdászat művészi 
irányban való fejlesztésének. Sajnos, ez
alatt nem azt kell értenünk, mintha szép-
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mely belátta, hogy a nyomdászságnak oly tényezője
ként kell szerepelnie, a mely bennünket a művészi 
czél felé haladásra ösztönöz, irányt, utat mutat arra, 
és eszközöket nyújt a czél elérésére.

Eddigelé a Szakkört olyan helynek tekintették, 
a hol összejönnek barátságos eszmecserére és hol 
ismeretségeket lehet kötni nevesebb szaktársakkal. 
Nem is szólok azokról az időkről, a midőn egyes 
magukról megfeledkezett szaktársak e helyet tekin
tették menedékhelyüknek, a hol nyugodtan élvez
hették tagsági jogaikat, a nélkül hogy szaktársi köte
lezettségeiknek bármi tekintetben is eleget tettek 
volna, sőt még a tagsági illetékeikkel is állandóan 
hátralékban maradtak.

Szerencsére a legutolsó alapszabályváltoztatás e 
bajokon már segített, úgy hogy ma már mindenki 
tagja lehet a szakkörnek, a nélkül hogy tartania 
kelljen ott olyan elemekkel találkozni, kiknek társa
ságát mint szaktárs kerüli.

A Szakkör ma már olyan helyzetben van, hogy 
nyugodtan szentelheti magát tulajdonképeni hivatá
sának. Anyag van- bőven és a Szakkör munkapro
gramja azt bizonyítja, hogy a jóakaratnak sincs híján. 
Egyedül csak a szaktársaktól függ, hogy felhasznál
ják a kedvező alkalmat.

Példaként vehetjük a külföldi szaktársakat. Bár
mely nagyobb külföldi városban megfordultam, a 
szakma iránt mindenütt nagyobb szeretetet és érdek
lődést tapasztaltam. Aránylag kicsiny, kevés számú 
nyomdászt számláló városokban, egy-egy szakkör 
olyan gyönyörű működést fejt ki, hogy méltán meg
irigyelhetnénk. Tagja annak, ép úgy mint a segélyző- 
egyletnek, csaknem minden nyomdász. Minden vasár
nap kiállítást rendeznek, és erre a czélra nem válo
gatják össze a különleges nyomtatványokat, hanem 
minden újonnan készült nyomtatványt kiállítanak. 
A kiállított munkák közül találomra kivesznek egyet, 
s arról aztán valamelyik nyomdász elmondja a véle
ményét nyugodtan, tárgyilagosan. A többi hozzászól, 
elvitáznak rajta, a mi által a vélemények tisztulnak 
és javul az Ízlés. A megbírált munkát azután a talált 
hibák kijavításával, a bírálat szerint, újra nyomtatják 
és úgy minden jelenlevő láthatja a két levonat között 
való különbséget.
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Más helyen ismét a czinkmaratásban, fényképe
zésben, galvanoplasztikában és egyéb a nyomdászok
nak előnyére váló tudnivalókban oktatják ki a tagokat. 
Sok helyen a nyomtatvány-árak kiszámításáról tarta
nak előadást, a mi szintén szükséges tudnivaló, m ert 
ha nem is lehet minden nyomdászból művezető, még 
sem árt annak a teendőit is ismerni, m ert nem lehet
tu d n i-----------(Ezzel a felfogással nem értek egyet.
A mint soraiból kiérzik, a művezetés és m estersze
dés elsajátítására czéloz. Hiszen akkor a gépkorszak
ban ugyanaz fenyegeti a mesterszedőket, a mi ma 
a könyvszedőket, túlterm elés áll be a m unkaerők
ben. Az egyedüli orvosság magunkat a gépszedésben 
alaposan kiművelni, hogy nélkülözhetlenné váljunk. 
A ki sokat markol, keveset fog. Szerk.)

A rajzoktatás és stíltani ism eretek tanításáról nem 
is szólok, mivel ez már m indenütt általános.

Nagyobb szakkörök támogatják egyes tagjaikat 
egy-egy külföldi gyár vagy kiállítás megtekintésében, 
a kik visszatérve, részletesen beszámolnak tapasz
talataikról.

Németországban most a szakkörök szövetségének 
megalapításán fáradoznak. A központ Berlinben lenne. 
Ennek czélja, hogy egymással állandó összeköttetés
ben állva, egymást támogassák.

Sajnos, még nem vagyunk abban a helyzetben, 
hogy fiókokat szervezzünk a vidéken, de erre nincs 
is feltétlen szükség; mert a szakma fejlesztését a 
szakegylet alapszabályai sem zárják ki, és erkölcsi 
támogatásban lenne részük a budapesti Szakkör 
részéről.

Természetes, hogy egyszerre mindent nem lehet
Szükséges azonban, hogy első sorban itt Buda

pesten, a hol a Szakkör már létezik, támogassák azt 
saját érdekükben a szaktársak.

Egy nyomdásznak legalább akkora a tananyaga, 
mint egy papé, és egy egész élet is rövid ahhoz, 
hogy minden tudnivalót elsajátítson.

Sajátítsunk el tehát a mennyit lehet, és akkor nem 
árthat majd legerősebb ellenfelünk — a szedőgép.
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