
O K T A T Á S T  A T A N O N C Z N A K .
Irta : STALLA MÁRTON.

OK PANASZT ÉS VITÁT hallottunk a 
mai korbeli tanonczokról s ezek nevel
tetéséről és kiképeztetéséről. Nagyjában 
észreveszszük ugyan a bajt, de a helyes 
orvoslásról eddig még nem igen gondol

koztunk. A panaszok és bajok tömegét általában két 
részre oszthatjuk. Az egyik fél a szaktársak közö
nyösségét, a másik pedig a rossz ipartörvényt és 
féktelen tanonczgazdálkodást tartja a baj igazi okának.

Tagadhatatlan, hogy mindkét félnek igaza van!
De a dolog mélyére hatolva okvetlenül rájövünk 

arra, hogy nagy részben mi magunk is hibásak 
vagyunk és alapos, kitartó munkával kell hozzálát
nunk a baj orvoslásához, m ert az nemcsak emberbaráti 
és erkölcsi kötelességünk, hanem jövő nyomdász
társadalmunk létére is kiható erővel bir.

Nézzük az első fél igazát: a közönyösséget.
Ez oly hibája nyomdász-társadalmunknak, am ely- 

lyel napról napra, lépten nyomon találkozunk, így a 
tanonczkérdésnél is.

Ha valahol felvesznek egy tanonczot, nem igen 
kérdezik, tud-e jól olvasni, számolni, vagy ismeri-e 
a nyelvtani szabályokat! Odaállítják valamely fises 
szekrény mellé, mondván n e k i: „tanuld meg a szek
rényt !“ Hogy szekrény-tanulás helyett többet kop
tatja az utcza kövezetét, azzal mi már nem törődünk, 
m ert hát azért — inas! Az újonnan felvett tanoncz 
vagy mint mondani szokás: az új fiú amolyan bitang 
jószág, a kinek alig parancsol valaki, vagy ha igen, 
az sem törődik vele sokat. Hanem annál inkább 
igénybe lesz véve mindenki által. így van ez rend
szerint a nyomdákban. De mit szóljunk az olyan 
nyomdai műintézetekről (?), a hol a tanonczokat való
sággal nagyban term elik?  Ilyen helyeken még a 
legközönségesebb házi szolga is több mint a leg
ifjabb tanoncz. Még a legpiszkosabb munkát is ezzel 
végeztetik el.

S itt bebizonyul az első igazság: a szaktársak 
közönyössége ! Ha az, kinek egy ilyen új (!) tanoncz 
keze alá kerül, kissé több figyelemmel és odaadás
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sál van ez iránt, a fogékony eszű fiúban ezzel 
felébreszti a tudás vágyát, ez ambicziót érez hiva
tásához s igyekszik szakmáját minél hamarabb 
megismerni. S mindezt jó kedvvel teszi, m ert látja 
és érzi, hogy tanítómestere kedveli őt. Míg ellenben 
ha nem törődünk vele, a tanoncz igen sokszor elfajul. 
Pedig ha alapos munkát akarunk végezni, akkor a 
kezdet kezdetén kell azt elkezdenünk. Mert hisz 
tagadhatlan, hogy ha valaki szakmáját alaposan meg
tanulja, sokkal inkább megállja helyét mindenhol, 
mint az, a kinek erre sem alkalma, sem hajlama 
nem volt.

Vegyük elő most a másik fél igazát: a féktelen 
tanonczgazdálkodást.

Hogy nem is nagyon régmúltban milyen viszo
nyok voltak, azt hiszem, e szomorú képet nem szük
séges feltárnom s hogy ma már e tekintetben némileg 
javultak a viszonyok, azt csakis az újabb időben 
kifejtett nyomdász-társadalmi mozgalomnak köszön
hetjük.

S ha itt is nem találkozunk a szaktársak közö
nyösségével, akkor ezen mozgalom üdvös volta még 
jobban fog érezhetővé válni.

Tekintve az elősoroltakat, okvetlenül előáll az a 
kérdés, hogy a tanoncz mi képen neveltessék?

Röviden összefoglalva, a következő módszert tar
tom helyesnek, szem előtt tartva azt, hogy csakis 
kellőleg iskolázott fiú lehessen nyomdász-tanoncz.

Általános szokás, hogy egy új tanonczot szekrény 
mellé állítunk, hogy azt megtanulja. Ez helyes. De 
nem helyes az — mi pedig sok helyen dívik — 
hogy, ha a fiú a szekrény ism eretét jól-rosszul már 
elsajá títo tta: deputátot kap.

Ezzel talán megtanul sokat szedn i; de hogy a 
korrektúra sok esetben majdnem annyi időt vesz 
igénybe, mint a kiszedés, azzal bizony kevesen 
törődnek.

Pedig, mint már említőm, a kezdettől fogva, 
term észetesen fokozatos haladással, kell oktatnunk 
a tanonczot. Ha a tanoncz már a szekrény ism eretét 
jó l elsajátította, adjunk neki először osztani, de csakis 
tanulás czéljából. S ha már jó l tud osztani, adjunk 
neki valami könnyebb — lehetőleg nyomott — 
szedni valót.
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Ez által elérjük azt, hogy a tanoncz könnyebben 
és hamarább megismerkedik a szedés, kizárás és 
elválasztás módjaival, s látva azt az osztott szedésben, 
igyekszik utánozni.

Nem tartom helyesnek azt sem, hogy sok helyen 
a tanonczot csak tanulási idejének utolsó évében 
kezdik alaposabban oktatni, mindaddig csupa kom
preszt szedetnek.

Nézetem szerint mivel a tanulási idő általánosan 
négy évre terjed, az oktatást négy szakra kellene 
osztani, a mi nagyobb nyomdákban nagyon kivihető; 
a kisebb nyomdákban kevesebb lévén a tanoncz és 
segéd egyaránt, természetesen itt-ott némi eltérés 
állna be, de nagyjában itt is betartható volna.

Az első év tehát a kompresz-szedéssel telne e l ; 
azonban az anyag térzőkre és pontokra (Vs-adokra) 
való oszthatóságát és a korrektúra-jeleket már az 
első év leteltével tudnia kellene a tanoncznak.

A második évben megismertetjük a táblázatos 
szedés fogalmával. Könnyebb árjegyzék-szedést, tar
talmat stb. adunk neki, a hol megtanulja a pontos 
egymás alatti s egymás melletti kizárást, egyes szám
oszlopok leszedését, kim érését és beosztását. Tanít
suk meg korrigálni.

A harmadik évben ism ertessük meg a táblázat 
fogalmával és kiszámításával. Bízzuk rá egy-egy 
nyomott táblázat önálló kiszámítását és utánszedését. 
De azért az első két évben tanultakat felváltva 
összegezzük. Ha alkalom van, tördeltessünk meg 
most már a tanonczczal egy lapot, kisebb művet 
vagy árjegyzéket. Tanítsuk meg egy klisé helyes 
és pontos kizárására. Adjunk nyomott hirdetéseket 
szedni és összeállítani.

A negyedik évben adjunk könnyebb mümunkákat 
és önálló dolgokat, igyekezzünk a tanonczczal meg
értetni és éreztetni, hogy tanulóidejének leteltével 
már tudását kell hogy érvényesítse és hogy őt is 
m int szakmánk mívelőjét és nyomdásztársadalmunk 
harczosát akarjuk látni soraink között. De ezt csakis 
tanulási idejének legutolsó évében. Ekkor tegyük 
öntudatossá.

Tudom, hogy vannak esetek, a mikor a legjobb 
igyekezettel sem tudjuk a tanonczot megtanítani
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valam ire; ilyenkor inkább jóakaró felvilágosítással 
hassunk oda, hogy az ilyent a nyomdászpályáról 
eltereljük, mintsem az ököljoggal!

Viszont pedig vannak esetek, hogy némely 
tanoncz m ár a második-harmadik évben többet tud 
mint sok — szedő! Ezt nem is vehettem általá
nosságnak.

Részemről csak oda szeretnék hatni, hogy mind
azon szaktársak, a kik tanonczokkal dolgoznak s 
eddig felületesek voltak — tisztelet és becsület a 
kivételnek — a jövőben hassanak oda, hogy tanon- 
czaik felszabadulva a kellő szakismerettel és tudással 
lépjenek az élet mezejére, a hol úgyis annyi keserű 
csalódás és megpróbáltatás vár édes mindnyájunkra, 
hogy elég korainak tartom, ha akkor ismeri meg 
az élet harczát, mikor segéd, s nem már akkor, 
m ikor még — tanoncz.

S még egyet ne felejtsünk el! Tanítsuk meg a 
tanonczot még idejekorán tisztelet- és becsület
tudásra. Nem alázatosságot vagy meghunyászkodást 
értek ez alatt, hanem öntudatos, szaktársai iránt 
való becsü lést!

Tehát nem közönyösséggel, hanem igaz odaadás
sal fogjuk fel a tanonczok ügyét s először is a 
szakma iránti szeretetre neveljük. Ezzel nemcsak 
szakmánkat fejlesztjük, hanem nyomdász-társadal
munk sok és nagy kérdéseit vihetjük előbbre, m ert 
bátran megkövetelik munkájuk jogos m éltánylását!

Ho g y a n  c z é ls z e r ű  a  szedés  á ttö r d e lé s e
például 32 cziczeró szélességről 24 cziczeró széles

ségre. Nem újság ez előttünk, de mert megtörtént már, 
hogy a szerző érdemesebb művéből különlenyomatot ké
szíttet, de keskenyebb vagy szélesebb alakra. Ilyen eset
ben egyszerűen fordítva állítjuk a szedést magunk elé, 
tehát lábbal felénk, fejjel tőlünk és megkezdjük a tördelést. 
Hogy mennyire előnyös ez a mód, azt leginkább bizonyítja 
az, hogy 16—20 cziczeró szélességben emelhetjük a soro
kat a sorzóba, a mi már maga gyorsabb munkára serkenti 
a szedőt, az pedig, ha valaki gyorsan és jól tud dolgozni, 
semmiesetre sem válik az illető hátrányára.
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