
KULTÚRA A DVOMDÁSZ-KÖRÖKBEN.
yakran hivatkoztak már azokra a kulturális ered

ményekre, amelyeket az ifjú munkás-szervezetek 
viszonylag rövid idő alatt elértek. Bizonyos körök
ben talán még ma is kicsinyléssel nézik a munkás
egyesületek működését, de a történelem minden
esetre igazat fog adni a világhíres angol állam
férfiúnak, Palmerstonnak, aki már 1860 októberében 
prófétai lelkesültséggel kiáltott fö l: »A tudomány 
terjesztésének leghatalmasabb eszközei nemsokára 
a munkás-egyesületek lesznek!« A következmé
nyek szerintünk igazolták már az angol államférfi 

jóslatának helyességét: a mi Magyarországunkban is ezreket tehet 
már azoknak a földhöz ragadt szegény embereknek a száma, kik 
a betűvetés és olvasás tudását valamely szakegyesületben vagy 
munkásokból álló egyéb körben sajátították el. Amerre csak 
munkás-egyesület alakul, az általános ismeretek kultiválása igen 
ritkán hiányozhatik az alapszabályokban kitűzött célok közül.

A nyomdászok mindenkor elüljártak a munkásmozgalmakban. 
Nemcsak az anyagi, hanem az intellektuális célzatúakban is. 
Több mint negyven esztendővel ezelőtt is már élénk szellemi 
élet buzgott a budapesti, de sőt a vidéki nyomdászok körében is, 
s ez a pezsgő élet azóta — bár a nyomdászok száma igen ala
posan megsokszorozódott — még általánosabban érezhetővé lett.

A könyvnyomtatók művelődési törekvései általában két cél 
szolgálatában mozogtak. Egyik volt a politikai és gazdasági föl- 
szabadulás célja, mely természetszerűleg értelmes és meglehető
sen általános műveltségű embereket kivánt meg harcosaiul. 
A munkásmozgalmak vezető férfiainak már kezdettől fogva az 
volt a széltében hangoztatott elvük, hogy: »Műveltséggel szabad
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ságra!* Tömérdek szociológiai meg egyéb fölolvasás szolgálta 
tehát ennek az általános fölvilágosításnak a célját. Az Önképző 
Egylet, az országos egyesület önképző osztálya, majd meg a 
naggyá fejlődött Szakegyesület főképpen ebben az irányban fej
tettek ki óriási tevékenységet. A szociológiai meg hasonló tárgyú 
fölolvasásokon kívül azonban francia, német nyelvi, gyorsírászati 
s egyéb tanfolyamokat is rendeztek, amelyek egyrészt a politikai 
és gazdasági fölszabadulás céljának szolgálatában állottak, de 
másrészt a könyvnyomtatás benső természeténél fogva egyszers
mind a szakbeli fejlődésre is kiválóan jótékony hatással voltak, 
sőt bátran kijelenthető, hogy első sorban ennek: a szakbeli fej
lődésnek a célját szolgálták, amennyiben az ott tanultakat a 
nyomdász, különösen a szedő, főkép a mesterségében értékesíthette.

Művelődési törekvéseink másik célját tehát a szakbeli fejlő
désre irányultnak vehetjük, s a tanfolyamok, fölolvasások jelen
tékeny részben ezt a célt szolgálták, bár kezdeményezőik előtt 
eleinte többnyire inkább az első cél lebegett. Az általános művelt
ség azonban — amit a politikai és gazdasági célok érdekében 
mindennemű kulturális tevékenységükkel a magyarországi könyv
nyomtatók közkincsévé iparkodtak tenni — annyira összefügg a 
valóban jó nyomdász fogalmával, hogy attól szinte elválaszthatatlan.

S ezt tudva, mód nélkül megnehezül a föladatunk. Össze 
akarjuk ugyanis foglalni a magyar könyvnyomtatók ama törek
véseit s amaz intézményeit, amelyek az általános műveltség és 
vele kapcsolatban különösebb szakbeli készség megszerzésére 
irányultak, de amikor e munkánkba belefogunk: lehetetlen meg
szabadulnunk attól a gondolattól, hogy hiszen minden még olyan 
kifejezetten politikai vagy szociologikus jellegű tanfolyam meg 
fölolvasás az általános műveltség meg értelmesség fejlesz
tése kapcsán egyszersmind a szakbeli készség emelésének a 
szolgálatában is állott. Hogy példát mondjunk: egy-egy szocio
lógiai, orvostani avagy egyéb fölolvasásból a nyomdász-ember 
egész sereg nevet meg előtte addig ismeretlen műszót s egyéb 
kifejezést ismert meg, aminek kitűnő hasznát vehette később 
valamely hasonló tárgyú könyvnek avagy újságnak szedésekor.

Mindamellett szó sem lehet arról, hogy a nyomdász-egyesü
letek kebelében negyven esztendő óta tartott összes fölolvasáso
kat meg tanfolyamokat sorrendben fölsoroljuk. Rengeteg terje
delművé tenné ez a munkánkat. Egyesegyedül azoknak az úgy
szólván taxatíve való fölsorolására szorítkozhatnánk tehát, amelyek 
a mi mostani tisztultabb fölfogásunk szerint legelső sorban is a 
szakbeli készség és szakbeli érvényesülhetés szolgálatában állot
tak. De még így is igen hosszúra nyúlna a dolgozatunk. Az 
Önképző Egyesület, Önképző Osztály, a Budapesti Könyvnyom
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dászok Társas Köre, a Szakkör, Szakegyesület, a Gépmesterek 
és Nyomók Köre, a Betűöntők Köre stb. kebelében évtizedeken 
át tartott szigorúan szakbeli fölolvasások száma sok százra rúg. 
Ezeket mind fölsorolni, csak a címük szerint is: óriási munkát 
adna, s ívekkel toldaná meg szűkre szabott dolgozatunk terjedelmét.

Egyesegyedül a szakbeli készséget szolgáló, több előadásra 
kiterjedő, hosszabb időt igénybe vevő tanfolyamok fölsorolására 
szorítkozunk tehát, csak itt-ott terjeszkedve ki olyan, a szakbeli 
meg általános műveltség megszerzésére irányuló mozzanatokkal, 
amelyek jelentőség dolgában messzehatóak voltak. A fölolvasá
sok közül csak a szervezettségünk kezdeti idejében tartottakból 
említünk meg néhányat; az újabb időkbeli legjava fölolvasások 
egy része úgyis napvilágot látott a Typographiában, a Grafikai 
Szemlében, Magyar Nyomdászatban avagy a Gépmesterek Köre 
Szakbizottsági Értesítőjében. Aki aztán az e lapokban leközlött 
rengeteg szaktechnikai anyagra kiváncsi: jó útmutatást talál erre 
a Magyar Nyomdászok Évkönyve 1905-iki és 1906-iki köteteiben.

A pestbudai nyomdászság társadalmi tömörülését 1848-tól 
számíthatjuk. Ez időtájt ugyanis a munka nagyon fölszaporodott 
a pesti nyomdákban, s a külföldről seregestül kerültek hozzánk 
olyan szaktársak, akiknek az egyesületi szerepelgetés úgyszólva 
a vérükben volt. Jórészt az ő kezdeményezésükre alakult meg 
ez évi július hónap 1-én az Általános Vándor és Beteg Könyv
nyomdászokat Segélyző Egylet 232 főnyi taglétszámmal (az ösz- 
szes pestbudai nyomdász-segédek száma 236 volt), amely egye
sület azonban részben az akkori politikai viszonyok, részben a 
segélyezésen kívül álló célok föl nem érése miatt szakbeli meg 
egyéb kulturális föladatokkal nyíltan nem foglalkozott. Hogy 
azonban később titokban történhetett valami az egyesület köré
ben más irányban is: abból következtethetjük, hogy az osztrák 
kormány az egyesületet 1853 március 1-je körül hirtelen föloszlatta.

A szabadabb idők beálltával, 1861-ben megalakult a Pest- 
Budai Könyvnyomdászok Vándorló- és Betegsegélyző Egylete, 
amelynek alapszabályai az 1853-ban föloszlatott egyesületéivel 
nagyjából megegyeztek. A segélyezésen kívül úgyszólván semmi 
egyéb célja nem volt ennek az egyesületnek, de azért bennük is 
ugyanazok a férfiak tömörültek, akik későbben zászlóhordozói 
lettek a magyar nyomdászvilág minden kulturális törekvésének.

Temesvárott már 1850-ben volt egy a betegeket s átutazókat 
segítő nyomdász-egyesülés, Kolozsvárt pedig hosszabb ideig tartó 
előmunkálatok után 1863 március 19-én alakult meg véglegesen 
a Kolozsvári Nyomdászok Beteg- és Utassegélyző Egyesülete.
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Mindezek a tisztán segélyezést célzó intézmények a hatvanas 
évek közepe táján már nem elégítették ki a nyomdász-segédeket. 
Az anyagi segélyezés kölcsönösségén kívül a szellemi áramlatok 
s a tudás kölcsönössé és közössé tételére kezdtek törekedni. 
A németországi és ausztriai »Fortbildungsverein«-ek mintájára 
egy Önképző Egyletnek megalapítása foglalkoztatta ekkoriban a 
nyomdászvilág legjobbjait. 1865 október 1-én Hirsch Lipót, a 
Franklin-Társulat nyomdájának mostani vezérigazgatója körvona- 
lozta azokat a föladatokat, amelyek az uj egyesületnek mintegy 
élethivatását kell hogy tegyék. Hogy ezek közt a föladatok közt 
első volt a szakbeli meg általános kultúrára való törekvés: már 
az egyesület címéből is következik. Hirsch Lipót emlékiratában 
sok egyéb közt a következő kitételeket találjuk: »Lépjünk tehát 
össze egy képző egylet alakítására, hol az idősebb az ifjabbikat 
oktatja, segéli.* »Hallgassunk népgazdászati, államismei és min
denek előtt nyelvtudományi előadásokat.* A lelkes hangú emlék
iratnak megvolt a foganatja: az Önképző Egylet megalakult. 
Az 1866 junius 10-én jóváhagyott alapszabályok szerint az egye
sület célja : »tagjai szellemi kiképeztetésének előmozdítása, vala
mint anyagi érdekeiknek óvása.* E cél elérésének eszközei pedig 
a következők: »a) rokonszenves tudósok népszerű s tudományos 
fölolvasásai a vallás és politika kizártával; b) egyleti tagok és 
műbarátok technikai fölolvasásai; c) nyelvtani s egyéb tanórák; 
d) az egyleti könyvtár és olvasókör használata a fennálló szabá
lyok szerint.* Az 1866 julius 22-én véglegesen megalakult egye
sületnek teljes címe különben ez volt: Budapesti Nyomdászok 
Önképző Egylete. A könyvtár alapját már az alakuló közgyűlésen 
megvetette Kertész ]ózsef nyomdatulajdonos tizennyolc kötetnyi 
adományával. Hogy mekkora volt a szaktársi körök szeretete és 
lelkesedése az uj intézmény iránt, bizonyítja az is, hogy a könyv
tár kötetszáma hat hét alatt ötszázra emelkedett, s a politikai, 
szépirodalmi meg tudományos lapokból is több mint húsz állott 
az olvasni vágyó meglehetős számú tagtársnak rendelkezésére.

A kulturális törekvések nagy erővel éledtek föl a hatvanas 
évek közepe táján nyomdászvilágunkban. Szakirodalmi és társa
dalmi téren szinte versenyt kezdtek dolgozni a legjobbjaink. 
Rég megboldogult Aranyossy Lajos szaktársunk 1865-ben elő
fizetési fölhívást bocsátott ki Könyvnyomdászati Füzetek című 
havi folyóiratára. Ez lett volna az első magyar nyelvű szaklap 
hazánkban, de kevés előfizetője jelentkezvén, meg sem indulhatott. 
Megindult azonban még ez év október 15-ével Tóth István egri 
könyvnyomtatónak Gutenberg című újsága, s két évi fönnállása 
idején (1867 decemberében szűnt meg) nagy szolgálatokat tett 
szakirodalmunknak. Az önképző-egyleti fölolvasások jó részben
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napvilágot láttak ebben a kéthetenkint megjelent jó szaklapban. 
Az önképző-egyesületi fölolvasások sorozatát Ökröss Bálint 
nyitotta meg 1866 augusztus 12-én »Sajtó és törvényhozás* címen, 
szólva különösen a szerzői jogról meg a korábbi idők cenzúrájáról.

Az Önképző Egyesület serényen haladt tovább a megkezdett 
úton. 1866 november 25-ikén Szőllősy Mihály megkezdte a maga 
gyorsítási tanfolyamát, miután előzőleg már egy talpraesett föl
olvasásával széles körben sikerült felköltenie a nyomdászok 
érdeklődését a dolog iránt. A tanfolyamra közel negyvenen irat
koztak be. Hogy minő eredménnyel járt a tanfolyam, s hány 
hallgatója maradt meg mindvégig: nem jegyezte föl a krónika.

Az 1867 és 1868-iki esztendők kulturális mozgalmairól alig is 
maradt valami följegyzés. Amit e két esztendőről tudunk, néhány 
sorban elmondhatjuk. 1867-re jelent meg az első magyar nyelvű 
nyomdász-évkönyv, Barázda (Záhonyi) Alajos szerkesztésében, 
Zsebleltár címmel. Ugyanebben az évben az Önképző Egylet 
erkölcsi és anyagi támogatásával nyomdász-daloskor is alakult.

1868-ban az árszabálymozgalom irányítása kötötte le az Ön
képző Egylet munkásságát, s csak mikor az úgynevezett tizenhét- 
krajcáros árszabály szeptember 14-ikén életbe lépett: lehetett 
szó a szak- és általános kultúra behatóbb fejlesztéséről. Említést 
érdemel azonban ez esztendőből az a nagyszabású és általános 
nyomtatványkiállítás, amelyet szintén az Önképző Egylet rendezett.

Annál élénkebb szellemi munkálkodás indult meg 1869-ben. 
Ebben az esztendőben, május hó elején látott napvilágot a Typo- 
graphia legelső száma, ma is élő veterán kollégánk, Buschmann 
Ferenc szerkesztésével. Az Önképző Egyesület az év elején m a
gyar, német és francia nyelvi tanfolyamokat rendezett; a hallga
tóság száma kezdetben igen nagy volt, de a melegebb idők be
álltával bizony megcsappant egy kissé. Az Önképző Egyesület 
könyvtárának kötetszáma júniusban 870 volt. A szellemi élet 
hirtelen fölpezsdülésének köszönhető két körnek a szaktársiasság 
jegyében való megalakulása. Az egyik volt az októberben meg
alakult Magyar Nyomdászkor, amelynek tagjai csak olyan nyom
dászok lehettek, akik egyszersmind az Önképző Egyesületnek is 
tagjai voltak. A kör céljai voltak: »a) az Önképző Egyesületnek 
mentői több tagot szerezni, s az előforduló ügyek iránt érdekelt
séget kelteni; b) minden az Önképző Egylet által napi rendre 
tűzött ügyet tárgyalása előtt saját körében megvitatni; c) a ma
gyar szellemnek az egyesület körében mentői szélesebb teret 
nyitni, továbbá fölolvasások, szavalatok és egyéb a kiképzést 
elősegítő műveletek által tagjaira hatni.« A másik egyesülés volt 
a júliusban alakult Vitatkozó Kör; ez főképpen a munkáskérdést 
tárgyalta, s tagjai közé olykor még nem-nyomdászokat is fölvett.
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A szellemi élet 1869-ben való fölpezsdülésének egy további bizo
nyítéka a november 5-iki önképző-egyleti választmányi ülésnek 
ama határozata, hogy azontúl minden vasárnap tartassák fölolvasás. 
Ez évben a nagyszebeni szaktársak alakítottak önképző egyletet.

Inter arma silent musae! Az 1870-iki esztendő nagy sztrájk
mozgalommal kezdődött. Az egész nyomdászvilág érdeklődését a 
hetekig tartó munkabeszüntetés, majd meg az ennek nyomán 
keletkezett zavarok kötötték le. A múlt esztendőben megindított 
magyar, német és francia nyelvi tanfolyamok az év első felében 
csak tengődtek, a daloskor pedig egy időre egészen megszűnt; 
május 12-ike után kezdett csak éledezni, amikor hang jegy tanítási 
tanfolyamot szerveztek. Ugyanez időtájt kimondta az Önképző 
Egylet választmánya, hogy a nyelvi tanfolyamok csak addig tar
tandók fönn, amíg a hallgatóság száma legalább ötöt tesz ki. 
A Pesten ez évben tartott III. nyomdásznap behatóan foglalkozott 
az inasok előképzettségével, de csak a tizennégy-éves életkort és 
az írni-olvasni tudást kötötte ki az alkalmazhatás előföltételéül. 
Egyebekben ez az év a szervezkedés éve volt. Az Önképző Egy
let a munkaközvetítéssel és a bizalmi férfiak rendszerével kísér
letezett, takaréktársulatot létesített a saját kebelében, s a magyar 
nyomdász-egyesületeket egy Általános Magyar Nyomdász-Szövet
ség keretében igyekezett egyesíteni. A kormány az alapszabályo
kat nem vette tudomásul, mindamellett az Önképző Egylet föl
vette és jó ideig viselte is a Középmagyarországi Könyvnyom
dászok és Betűöntők Egylete címet. A vidék egy nagy városá
ban, Nagyváradon nyomdászok betegsegélyző egyesülete alakult.

Az 1871-ik év azzal kezdődött, hogy az Önképző Egyesület 
pályázatot írt ki két cikknek: egy szakbelinek meg egy szociális 
tartalmúnak a megírására. A Pesti Nyomdász-Dalkör ez évben 
újra életre éledt, az Önképző Egyesület időközben alapított budai 
fiókja, a Budai Könyvnyomdászok Olvasóköre pedig annyira 
megerősödött, hogy harminckét tagja számára külön magyar 
nyelvtanító alkalmazását kérhette a pesti központtól. A budain 
kívül Vácon is alakult ebben az esztendőben fiók-egyesület. 
Pécsett pedig a betegsegélyző egyesületet önképzővel bővítették.

1872 február 18-án a már az előző évben megindított magyar, 
német és francia nyelvi tanfolyamokat illetőleg kimondta az Ön
képző Egyesület választmánya, hogy fölfüggeszti őket, amíg leg
alább öt-öt hallgatójuk nem akad. Április 9-ikén Vizsay Imre 
szaktársunk, a későbbi színigazgató, jól látogatott énektanfolyamot 
kezdett meg az egyesület helyiségében. Az Önképző Egyesület 
kebelében létesült takaréktársulat ez évben föloszlott. A nyom
dász-inasok szakiskolája ügyében ez év október 20-ikán jelent 
meg az első cikk a Typographiában. Győrött egyesület-alapítási
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eszmékkel kezdtek foglalkozni, Debrecenben pedig meg is ala
kult a nyomdász-betegsegélyző, valamint az önképző egyesület is.

1873 január 1-ével az addig havonkint háromszor megjelent 
Typographiából heti lap lett. Az Általános Magyar Nyomdász- 
Szövetség megalakítási munkálatai igen serényen folytak, s a 
Budapesten székelő Középmagyarországi Könyvnyomdászok és 
Betűöntők Egyletéhez ez évben Székesfehérvár, Eger, Komárom 
és Besztercebánya nyomdászai csatlakoztak. Pozsony, Debrecen, 
Kassa, Pécs lettek volna a szövetség kebelébe tartozó többi egye
sületek központjai. A gyönyörű tervezgetésnek s lázas munkának 
véget vetett azonban az a szeptemberben érkezett miniszteri le
irat, amely a szövetség megalakítását egyszerűen eltiltotta. így 
hát nem maradt más hátra, mint a helyi egyesületekben folytatni 
a kölcsönös segítés és fölvilágosítás munkáját. Debrecen nyom
dászai tettek ki e tekintetben legjobban magukért. Önképző osz
tályt szerveztek, sőt kéthetenkint megjelenő Írott nyomdászujságot 
is csináltak. Szegeden ekkor merült föl először az önképző osz
tály eszméje, Pécsett pedig Dalkoszorú címmel nyomdász-dalkör 
alakult. Pozsonyban közel félesztendeig tartó sztrájk akadályozta 
a kulturális tevékenységet. — A pesti Önképző Egyesület ez év 
január 23-án elhatározta, hogy Bertalanffy szombathelyi nyomda
tulajdonosnak »A nyomdászat kézi könyve« című munkáját ki
adja; a dolog azonban később — mivel mindössze csak 148 elő
fizető jelentkezett — hosszas huzavona után végkép megrekedt. 
A könyvnyomtatás Magyarországban való meghonosításának 
négyszáz-esztendős jubileumát nagy fénnyel ünnepelték meg ez 
esztendőben, s Buda városa ennek emlékére 5327 73. sz. alatt 
kétezer-forintos alapítványt tett elaggott betűszedők segítésére.

1874-ről nem sokat mondhatunk. A megszokott magyar, né
met és francia tanfolyamok ez évben is meglehetős eredménnyel 
folytak mindaddig, amíg a tavaszias idők élvezetesebbé nem 
tették a szabadban való tartózkodást. A budai nyelvkurzusok 
azonban csak a nyár kezdetén szűntek meg. A pesti könyvtár 
kötetszáma 1036, a budaié 289, a pécsié 263 volt az év végével. 
Aradon ez év júliusában alakult meg a nyomdászok egyesülete.

1875 januárjának vége felé újra megkezdődtek a magyar, 
német és francia nyelvkurzusok. A német már márciusban meg
szűnt; helyébe még egy francia tanfolyamot állítottak. Budán, 
a Budai Könyvnyomdászok és Betűöntők Olvasó- és Dalkörében 
külön francia és magyar kurzusok járták. — A Pesti Könyv
nyomdász-Dalkör ez évben föloszlott, helyette Gutenberg-Szövetség 
címen alakult daloskor. Pozsonyban is létesült nyomdász-dalkör.

1876-ban a pénzügyi válságot nyögte a nyomdász-világ. Inas- 
mizéria dolgában is hallatlanul rosszul állottunk. Az ebben az
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évben fölvett statisztika szerint Budapesten 658 segéd mellett 
445 inas, a vidéken pedig 451 segéd mellett 410 inas volt alkal
mazva. Hogy az inasok előképzettsége még átlagban véve is 
silány volt: szinte magától értetődik. Jórészt a féktelen inas
kizsákmányolásnak tulajdonítható (ebben pedig a Pesti Könyv
nyomda Részvénytársaság kivételével ludas volt úgyszólván min
den magyarországi nyomdavállalat!), hogy a segédek közel tíz 
százaléka állandóan munka nélkül sanyargott. Ilyen körülmények 
közt a szakbeli meg általános művelődés behatóbb fejlesztéséről 
sem igen lehetett szó. Budapesten mindössze a magyar, német 
és francia nyelvkurzusok föntartására szorítkoztak, május köze
péig azonban apródonkint ezek is megszűntek. — Pozsonyban 
magyar és francia nyelvi, meg torna-tanfolyamokat rendeztek.

1877-ben sem javult igen a helyzet. Az előbbi évben meg
indult magyar, német, francia és gyorsírási tanfolyamok közül a 
magyar nyelvtani kurzus már februárban megszűnt, s nemsokára 
a gyorsírási tanfolyam is osztozott a sorsában. Szőllősy Mihály 
szaktársunk vezetésével április végén ez az utóbbi kurzus újra 
föléledt, s ettől fogva szinte állandóvá lett. A gyorsíráson kívül 
magyar, német és francia tanfolyamokat írt ki október elején a 
választmány, de ezek közül a németre viszonylag igen kevesen 
jelentkeztek, úgy hogy jobbnak látták bele sem kezdeni. A könyv
tárat Fáik Zsigmond lovag 118 kötetnyi könyv-adományával gaz - 
dagítá. Az aradi könyvnyomtatók önképző egyesületet alapítottak, 
a debreceniek pediglen gyorsírási tanfolyamot léptettek életbe.

Az 1878-iki esztendő nem igen hozott változást a nyomdá
szok kulturális életébe. Pünkösdkor szakmunka-kiállítást rendeztek 
szaktársaink a Fővárosi Iparosok Köre helyiségeiben, és ezzel 
széles körökben nagy becsületet szereztek a nyomdász névnek. 
A szintén pünkösdkor tartott nyomdásznap határozatából kifolyó
lag pedig emlékiratot intéztek a kormányhoz az inasok kizsákmá
nyolásának ellenében, persze eredménytelenül. — December hó 
első napjaiban egyszerre négy tanfolyam indult meg a budapesti 
nyomdász-egyesületben: magyar, német, francia és gyorsírási.

E tanfolyamokat azonban a következő 1879-iki évben időnek 
előtte meg kellett szüntetni, mert a hallgatóság száma annyira 
csökkent, hogy szinte kár volt a költségekért. Május 22-én egy 
szakcikkre meg egy a szervezettséget tárgyaló dolgozatra írt ki 
pályázatot az önképző osztály, de szakcikk egyáltalában nem 
érkezett be. Debrecenben ugyanez időben mesterszedési, Aradon 
pedig novella-pályázatot írt ki az önképző osztály. A Pesten 
tapasztalható tespedéssel szemben a budai nyomdászok körében 
elég élénk volt a szellemi élet; francia kurzusuk jól sikerült, s a 
könyvtár anyagát is aránylag jóval gyakrabban vették igénybe.
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1880-ban Aradon jó sikerű francia és Budán magyar tan- 
folyamot rendeztek. Ugyanez időtájt a vándor oktatás eszméje is 
fölszínre került, de csakhamar ismét megfeledkeztek róla. Javas
latba került egy az inasok számára való szakoktatási intézmény 
létesítése is, de a szeptember 19-iki rendkívüli közgyűlés az 
anyagi eszközök elégtelen volta miatt nem fogadhatta el az indít
ványt. Fáik Zsigmond lovagot azonban nem csüggesztette el az 
eredménytelenség, s a maga meg hozzá hasonló lelkesültségű 
főnöktársai áldozatkészségéből magyar, ném et és francia nyelvi 
kurzust szervezett a budapesti nyomdász-inasok egy része számára.

Az 1881. év igazán szépen köszöntött be. Január hó 2-án 
kezdődött meg gyönyörű kilátások között 43 nyomdász-inasnak 
nyelvtanítása. A fiúk — bár vasárnap délutánjaik rovására ment 
a dolog — mindvégig jól kitartottak, s a junius 19-én tartott 
záró vizsgálaton jó eredményről tettek tanúbizonyságot. A segé
dek számára rendezett magyar, német és francia nyelvkurzust 
azonban május végén részvétlenség miatt be kellett szüntetni.

Pécsett a budapesti példán föllelkesedve, a választmány 
január 26-án elhatározta, hogy magyar és ném et nyelvi tan
folyamokat rendszeresít, amelyeken a főnökök anyagi hozzá
járulása esetében az inasok is részt vehetnek. Őszre annyira 
fejlődött itt az inasoktatás ügye, hogy október hó 2-án már kész 
inas-iskola nyílhatott meg. A tanítási anyag a következő volt: 
a szedés és nyomtatás elméleti m egbeszélése, kéziratok olvastatása 
és könyvnyomdái anyagtan. A gyakorlati munka természetesen 
a nyomdákban végződött. A nyomdász-inasok szakoktatásban 
részesítésének eszméje különben csakhamar Kolozsvárra is elha
tott. Az ottani kiválóbb tanférfiak meg nyomdatulajdonosok novem
ber 24-ikén már meg is állapodtak a tanítási tervben. E szerint 
heti három órán át a következő tantárgyakat tanulták az inasok: 
magyar és német olvasás és helyesírás; francia, angol, görög és 
latin olvasás; számtan, kéziratolvasás, rajz, nyomdászattörténe
lem. A tanítás ideje vasárnap délelőtt volt. — Az augusztus 20-án 
és 21-én tartott országos nyomdászgyűlés sokat foglalkozott az 
inasok értelmességével, s a jobb érzésű főnököket fölkérte, hogy 
inasaikat mind egészségi, mind pedig szellemi tekintetben jobban 
válogassák meg. Megemlítésre méltó még, hogy ebben az időben 
a munkáskörben Typographia elnevezéssel külön szakosztály 
létesült, s nagyszámú tudományos előadásával ez is nagyban 
hozzájárult a nyomdász-emberek műveléséhez. Ugyancsak ez 
évben, szeptember 11-én alakult meg a Budapesti Könyvnyom
dászok Magyar Köre, amelynek fő célja a magyarosodás terjesz
tése volt a könyvnyomtatók körében, s amelyből a rákövetkező 
esztendőben a Budapesti Könyvnyomdászok Társas Köre alakult ki.
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Főképpen szépirodalmi dolgozatok fölolvasásával és mulat
ságok rendezésével igyekezett az említett Kör céljának megfelelni.

Az 1882 szeptember 10-én alakult Budapesti Könyvnyomdá
szok Társas Körének alapszabályaiban az önművelődés volt fő 
célnak megjelölve. Ezt eleinte főképpen fölolvasásokkal igyekeztek 
lehetővé tenni. A fölolvasások sorozata még ebben az esztendő
ben megindult, még pedig igen bőségesen, amennyiben egy-egy 
fölolvasó-ülésen olykor ketten-hárman is tartottak fölolvasást. 
Az inasok oktatását ez évben szélesebb alapokra akarta fektetni 
az önképző osztály, de a terv a főnökök szűkkeblűsége miatt 
kivihetetlennek bizonyult, sőt még az inasok addigi nyelvokta
tását is be kellett szüntetni. Mindössze Fáik Zsigmond ajánlott 
föl évi 100, és a Khór és Wein cég 60 forintot az inasok szak
oktatásának céljaira. Az önképző osztály 200 forintos szubven
ciójával egyetemben is elenyészően kicsiny volt ez az összeg a 
szakiskola föntartására. Az önképző osztály különben megtett 
minden lehetőt az eszme megvalósítása érdekében: memoran
dumokat dolgozott ki s terjesztett be a tanfelügyelőséghez, óra- 
és lecke-rendet szerkesztett stb. A választmányi s egyéb üléseken 
a legjobban vitatott tárgyak közé tartozott ekkoriban a szak
iskola kérdése. — Pécsett is megfeneklett ez időtájt az inasok 
szakoktatásának ügye. A főnökök több mint a fele egyáltalában 
nem fizetett járulékot, mások meg pontatlanok voltak ebben a 
tekintetben, úgy hogy február 11-én föl kellett oszlatni a nagy 
reményekkel kezdett inas-oktatási intézményt. — Budapesten a 
pesti segédek számára magyar meg német nyelvi tanfolyamok 
indultak meg október hó elején, s kezdetben látogatottak voltak.

Az 1883. év ismét a küzdelmek éve volt. A nyomdász-világ 
a Typographia egészben való megmagyarosítása kérdésében két 
táborra oszlott, s bizony nem sokat törődött a szak- meg általá
nos műveltség terjesztésére szolgáló kurzusok rendszeresítésével. 
De ha a tanfolyamok (kettő volt: magyar és német nyelvi) stag
náltak is, amennyiben a beiratkozott hallgatóknak félesztendő múl
tán csak a negyedrésze maradt meg: annál több volt a Társas 
Körben tartott szakbeli meg egyéb tárgyú fölolvasás. Ebben az 
évben indult meg a Typographia ellenlábasaként a Nyomdászok 
Közlönye. Bár tartalma jórészt nyomdásztársadalmi cikkekből 
tellett ki, szaktechnikai meg történelmi dolgozat is akadt benne 
szép számmal. E tekintetben különben a Typographia sem maradt 
hátra. A szakkulturális föllendülés bizonyítéka különben az is, 
hogy a Magyar Nyomdászok Évkönyve ez évben látta meg 
először a napvilágot. — Az inasok szakiskolájának ügye ebben 
az esztendőben is kátyúba került; 460 inas tanítása2000forintnyi 
évi költséget okozott volna, a nyomdatulajdonosok és az anya
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egyesület által biztosított anyagi segítség pedig alig ütötte meg 
az 500 forintot. A szeptember 2-iki választmányi ülés tehát úgy 
határozott, hogy az ipartörvény kilátásba helyezett megalkotásáig 
függőben hagyja a dolgot. A segédek számára már régebben rend
szeresített magyar, német és francia nyelvtanfolyamok ez év 
november havában újra megnyíltak; volt ezeken kívül elméleti 
énekkurzus is, amely azonban a jövő év kezdetén befejeződött.

1884 elején Kosovitz Rezső egy magyar nyomdászati kézi 
könyvnek a kiadását ajánlotta az önképző osztálynak, amely 
azonban okulva a Bertalanffy-féle könyvvel való kísérletezéskor 
szerzett tapasztalatokon: nem fogadta el a javaslatot. A múlt 
esztendőben megkezdett elméleti énektanfolyam januárban meg
szűnt. A többi meglehetős eredménnyel fejeződött be, s különö
sen a budai szaktársak igen pontosan látogatták a maguk nyelv
kurzusait. Az egyesület országosításának és a még le nem csilla
podott magyarosítási akciónak izgalmai foglalkoztatták különben 
ez időtájt legfőképpen a nyomdászvilágot. Az egyesület könyv
tára ekkor már 2091 kötetet tett ki, s megbecsülhetetlen szolgá
latot tett a nyomdászok művelődése ügyének. Novemberben a 
magyar nyelvi és helyesírási, német nyelvi és helyesírási, valamint 
francia tanfolyamokon kívül kereskedelm i levelezési és számtani 
kurzus indult meg. Az utóbbival együtt gyorsírást is tanítottak.

Az 1885-ik esztendő első fele az országosítás nagy munká
jával telt el, a második felében pedig főképpen az árszabály
mozgalom foglalkoztatta a kedélyeket. A múlt esztendő végén 
megindított tanfolyamok éppen ez oknál fogva nem járhattak oly 
eredménnyel, mint az óhajtandó lett volna. A francia órákat ápri
lis végén be is kellett szüntetni, bár később újraéledt ez a tan
folyam. A gyorsírási kurzus azonban a nyár elejéig föntartható 
volt. November elején a német, francia és gyorsírási kurzusok 
újra megindultak, s rajtuk kívül még könyvviteli tanfolyamot is 
szervezett az önképző osztály választmánya. — A Szeged-Kerületi 
Könyvnyomdászok Önképző Körének április 5-ikén volt a meg
nyitó ünnepe, Győrött pedig augusztus 10-én Győri Könyvnyom
dászok Társas Köre címmel alakult főképpen kulturális célú uj 
nyomdász-egyesület. Az aradiak az iskolai év végével röpívekkel 
figyelmeztették a szülőket, hogy ne adják gyermekeiket a bizony
talan megélhetést adó nyomdászi pályára, s ugyancsak az aradiak 
október havában francia nyelvi és könyvviteli tanfolyamokat 
indítottak. — A Társas Kör november 10-ikén három-aranyas 
pályázatot hirdetett egy a hangjegyszedés mikéntjét tárgyaló 
szakdolgozatra. A szakkultura ápolásában különben a Társas 
Kör tüntette ki magát ez időtájt legjobban. Tömérdek pompás 
fölolvasás és tanulságos vita hangzott el a helyiségében. Az ekkor
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már meglévő Gépmesterek és Nyomók körében annál nagyobb 
volt a szellemiek iránt való közönyösség. S ez a zsibbasztó nem
törődömség évek hosszú során át uralkodott a Gépmester-Kör
ben. Csak nagy ritkán hangzott el egy-egy szakbeli vagy egyéb 
tárgyú fölolvasás avagy szabad előadás helyiségének a falai között.

1886- nak a bérmozgalom lezajlása után szakkulturai tekintetben 
első jelentősebb mozzanata az volt, hogy az önképző osztály 
Ács Mihállyal s Firtinger Károllyal egy az egyesület keletkezését 
és működését ismertető füzetet Íratott, s azt francia nyelvre is 
lefordíttatta. A még múlt év végén megindult német, francia, 
gyorsírási és könyvviteli kurzusok hallgatósága egyenkint átlag 
alig volt több nyolc-tíz embernél, s a november 10-ikén megkez
dett uj francia meg német tanfolyamok is aránylag kevés embert 
látszottak érdekelni. Az önképző osztály ez évben körlevelet 
intézett az összes főnökökhöz, kérve őket, hogy csak 13-ik életévü
ket betöltött és két középiskolai osztályt végzett fiúkat vegyenek 
föl inasokul. Az év végén a gyorsírási tanfolyam is újra meg: 
indult, s Fáik Zsigmond lovag négy, az önképző osztály pediglen 
két aranyat tűzött ki a legjobban tanuló hallgatók díjazására.

A Budapesti Könyvnyomdászok és Betűöntők Dalköre hang
jegyoktatási tanfolyamot indított meg áprilisban. E dalkör külön
ben még ebben az évben Ébredés nevet vett föl. — Az anya
egyesület zászlaja alatt sok magyar nyomdász vett részt a párizsi 
munkás-iparkiállításon; többen kitüntetésben is részesültek közü
lök. Itt minálunk a Budapesti Gépmesterek és Nyomók Köre 
rendezett szép nyomtatványkiállítást ez év áprilisában. Ez év 
őszén jelent meg a Magyar Nyomdászok Évkönyve második 
kötete is. Az egyleti könyvtár ugyanekkor már 2921 kötetből állott.

Érdekes momentum gyanánt említjük föl, hogy ez év második 
felében az Athenaeum és Pallas igazgatósága folyamodott az 
iránt, hogy nagyszámú inasaikat mentsék föl a vasárnapi rajz
oktatáson való részvétel kötelezettsége alól. Az iparhatóság a 
kérést — mint törvényellenest — természetesen nem teljesítette.

1887- ben a tavaly megkezdett tanfolyamok elég szép ered
ménnyel folytak mindaddig, míg a melegebb idők be nem álltak. 
A gyorsírási és francia nyelvi kurzusokat május 27-ikén rekesz
tették be. A nyáron tornatanfolyam  indult meg több mint száz 
tag jelentkezésével, november közepén pedig hang jegy tanítási és 
francia nyelvi kurzusokat indítottak. A Társas Kör szép számú 
fölolvasó-ülés rendezése mellett hírlapkiállítást is rendezett, vala
mint levélfejpályázatot írt ki. Az önképző osztályban is többször 
volt az év folyamán fölolvasás, s a szervezkedés munkája az 
év folyamán abban a törekvésben csúcsosodott ki, hogy az im
már országossá lett egyesület minden kerületi székhelyén létesü
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tessék önképző osztály. Ez intézményeknél azonban a tulajdon
képpeni önképzést mihamar háttérbe szorította a megélhetésért 
való küzdelem, no meg az árszabály megtartására való fölügyelet. 
Megemlítendő még, hogy a központ önképző osztálya megbízta 
Zaka Lajos szerkesztőt az egyesület történetének megírásával.

1888 március 1-én jelent meg Pusztai Ferenc szerkesztésé
ben és kiadásában a Magyar Nyomdászat legelső füzete. Kiállítás 
és tartalom dolgában egyaránt kiváló volt ez a lap; a Társas Kör 
annyira méltányolta a szerkesztő buzgóságát, hogy teljes támo
gatásában részesítette őt, sőt egy ideig összes tagjai számára 
megvásárolta a lapot évi két forintjával. A Társas Körben külön
ben egymást érték a jobbnál jobb szaktechnikai s nyomdászat
történelmi fölolvasások; a Kör ezenkívül fali naptár szedésére is 
hirdetett ez évben pályázatot. — Az országos nyomdász-egyesület 
pedig a Gépmesterek és Nyomók Köre közreműködésével pün
kösdkor nyomtatványkiállítást rendezett, nov. 18-án pedig Pulszky 
Ferenc tartott fölolvasást az önképző osztályban »A gazdag em
berekről címen. — Megemlíthetjük itt még, hogy ugyanez évben 
a kőnyomoknak is megalakult »Lithographia« címmel az egyesü
letük, mely a szaktudás terjesztését és az önképzést is fölvette 
céljai közé. Korábban a könyvnyomdász-egyesületnek állandó 
vitatárgya volt, hogy a kőnyomók fölvehetők-e az egyesületbe; 
ettől fogva ez a kényes kérdés megszűnt mind a két félre nézve.

A tanfolyamok 1889-ben egészen szüneteltek, a fölolvasások 
azonban rendszeresen folytak mind az önképző osztályban, mind 
a Társas Körnél, s olykor a Gépmesterek Körénél is volt egy- 
egy. fölolvasás vagy szabad előadás. A Társas Kör díszoklevélre 
hirdetett eredményes pályázatot, az önképző osztály pedig május 
19-iki ülésén elhatározta, hogy külön évkönyvet ad ki, s egyszer
smind mesterszedési meg szakdolgozati pályázatot írt ki. A könyv 
meg is jelent Zaka Lajos szaktársunk szerkesztésében. Termé
szetesen a Társas Kör kiadványa, a Magyar Nyomdászok Év
könyve sem maradt el. — Kolozsvárt november 3-án Kolozsvár- 
Kerületi Könyvnyomdászok Társas Köre címmel önképző szak
osztály alakult. Természetesen könyvtárat rendeztek be legelőbb.

1890 körül a Társas Kör vezetősége a budapesti nyomdász
világnak nemcsak a nyelvi megmagyarosításáért küzdött, hanem 
Huszkáék hatására keresni kezdett a magyar díszítő stílusnak a 
nyomdászatba való bevezetésére is módot. Láng József indít
ványára a Társas Kör huszonöt-aranyas pályadíjat tűzött ki a 
magyar nyomdászati stílus kézi könyvére. Ez a pályázat az akkori 
viszonyok mellett természetesen meddő maradt. A Kör ez év 
junius 22-én átalakult a Könyvnyomdászok Szakkörévé, s ezóta 
kettőzött erővel igyekezett szolgálni célját: a magyarországi könyv
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nyomtatás szakbeli fejlesztését. Az év végén kitört bérmozgalom
ban a Magyar Nyomdászat szerkesztő-kiadója ellentétes állást 
foglalván el a szaktársak nagy tömegével szemben, szóba került, 
hogy a Szakkör a Magyar Nyomdászat helyett saját megindítandó 
lapjával elégítse ki a tagok szakirodalmi igényeit. A szükséges 
előmunkálatok megtétele után az uj szaklap Grafikai Szemle 
címmel a következő év első napjaiban csakugyan meg is indult. 
A Társas Kör különben ez év junius havában tagsági jegy szedé
sére és nyomtatására hirdetett pályázatot. Az önképző osztály 
működését a maga egészében az év végén kitört árszabálymoz
galom előkészítése kötötte le, s a tagok jó része már tavasztól 
kezdve folytonosan a mozgalom okozta izgatottságban élt. A gaz
dasági kérdések háttérbe szorították az intenzívebb kulturmunkát. 
E tekintetben mindössze arra szorítkozott az önképző osztály, 
hogy kiadta évkönyvének a második kötetét. De még a vidéken 
is: minden nyomdász figyelme a pesti nagy bérmozgalomra 
volt irányítva, s az anyagi erőket már eleve ennek a támogatá
sára kellett irányítani. Temesvárott szeptember havában szóba 
került egy magyar nyelvi tanfolyam megindításának a kérdése, 
de a közbe jött fontos események megakadályozták a dolgot.

Harci szervezeti jellegét az önképző osztály az 1890-iki nagy 
bérmozgalom után is megtartotta, s a nyomdászvilág technikai 
nevelését majdnem egészen a Könyvnyomdászok Szakkörének 
engedte át. A Könyvnyomdászok Szakköre havi ülésein ez évben 
kilenc jelentékenyebb fölolvasás hangzott el. A nyomdászok álta
lános műveltségének fejlesztésére szolgált az önképző osztályban 
az immár tekintélyes kötetszámú könyvtár, s ezenkívül a társa
dalmi kérdéseket feszegető fölolvasások egész sorozata. A tan
folyamok egy időre egészen megszűntek, s 1891-ben még a már 
két esztendőn át megjelent évkönyvének megjelenését is beszün
tette az önképző osztály, megegyezve a Könyvnyomdászok Szak
körével, hogy ettől fogva a hivatalos jellegű tudnivalókat is közölje 
a Szakkör kiadványa, a Magyar Nyomdászok Évkönyve, ennek 
fejében biztosítva számára a szervezet legteljesebb erkölcsi támo
gatását. Szakfejlesztési tekintetben 1891-ben az volt az egyetlen 
közvetlen hatású cselekedete az önképző osztálynak, hogy junius 
19-én öt-aranyas pályázatot hirdetett az anyaegyesület levélfejére. 
Közvetve, a bérviszonyok rendezése útján természetesen annál 
nagyobb szolgálatot tett önképző osztályunk a könyvnyomtatás 
kellő színvonalra emelése céljának. — A Budapesti Typographia- 
Dalkör junius 28-án ünnepelte fönnállásának huszadik évfordulóját.

A kolozsvári nyomdászok szép eszmét pendítettek meg 1892 
március havában. A legnagyobb magyar betűmetsző, Tótfalusi 
Kis Miklós sírjára akartak emlékkövet állítani. Ez a szép szán
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dékuk idővel megvalósult, s ma már szép emlék mutatja »Erdély 
fénixének* nyugvóhelyét. — A Könyvnyomdászok Szakkörének öt 
havi ülése volt ebben az esztendőben, s mind az öt szakfölolva- 
sással volt egybekötve. 1892 október 23-án a havi ülés keretében 
szóba került egy nyomdászati kézi könyvnek a Szakkör által való 
megszerkesztése és kiadása. E 44—45 ívre terjedő kézi könyv 
magában foglalta volna a könyvnyomtatás történetére, a szedésre 
és nyomtatásra vonatkozó legszükségesebb tudnivalókat, s alapos 
tájékozást adott volna a nyomdai könyvvitelben és a papiros, 
nyomdai gépek, valamint a rokon iparágak dolgában. Két esztendei 
vajúdás után azonban a szép eszmét el kellett ejteni, főképpen azért, 
mert nem igen találkoztak kellő idővel rendelkező munkatársak.

Ugyanez évben Láng József tiszteletbeli főtitkár megírta a 
Kör tíz-éves történetét. A jubileumi ünnepet október 23-án tar
tották meg. — 1893-ra díszes fali naptárt adott ki a Grafikai 
Szemle szerkesztősége, s azt a naptárbélyeg és portó megtérítése 
fejében minden arra igényt tartó olvasójának megküldötte.

Bródy Zsigmond nyomdatulajdonos ez évben ötvenezer
forintos alapítványt tett szükségbe jutott alkalmazottai számára.

1893-ban ismét több társadalmi irányú fölolvasást tartottak 
az önképző osztályban. Az előző évben megkezdett gyorsírási 
tanfolyam júniusban fejeződött be, még pedig igen szép ered
ménnyel. Ez annál dicséretesebb dolog volt, mert ez az esztendő 
is — a megelőző és utána következő néhány évvel egyetemben — 
képezte a nyomdász-szervezetnek úgyszólván Sturm- und Drang- 
korszakát. A 90-iki fővárosi árszabály megvédése érdekében foly
tonos lázas munkálkodást kellett kifejtenie az önképző osztály 
és általában az egész szervezet vezetőségének; mind jobban be
bizonyosodott, hogy a vidéki szervezkedés múlhatatlanul szüksé
ges kiegészítő része a fővárosi árszabálymozgalomnak. S ezért, 
bár a fővárosban sem igen szüneteltek az árszabályügyi csatáro
zások: az önképző osztály figyelmét főkép a vidékre fordította. 
Ennek múlhatatlan következménye volt, hogy a vidéki önképző 
osztályok anyagi és szellemi erejét is a gazdasági küzdelem 
emésztette föl. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a nyomdász- 
ságból kihalt volna az általános műveltségre való törekvés és a 
tanfolyamok iránt való érdeklődés; a nyelvtanítási és egyéb ilyen 
tanfolyamokat illetőleg már nagyon bőséges alkalmuk volt az 
arra vágyó szaktársaknak az akkoriban rohamosan szaporodó 
munkásképzőkben tanulni. S ezt az alkalmat sokan kihasználták.

A Könyvnyomdászok Szakköre üléseinek és összejövetelei
nek keretében a fölolvasások szorgalmasan folytak, még pedig 
— mint eddig is — főképpen szaktechnikai és nyomdászattör
téneti kérdésekről. Ezek a Grafikai Szemlében meg is jelentek.
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1893 októberében a Kör pályázatot hirdetett egy a saját 
használatára szolgáló tagsági jegy szedésére és nyomtatására. 
Ez a pályázat először meddő lett, de azután újra kihirdették.

1894 szeptemberében alakult meg a Gutenberg-Kör, amely 
főkép műkedvelői előadásokkal igyekezett szolgálni a nyomdászok 
művelésének a célját. Az önképző osztály november elején ismét 
visszatért egy időre a régi működési köréhez, s gyorsírást, könyv
viteli meg francia és angol nyelvi tanfolyamokat rendezett.

1894 április 22-ikétől 28-ig a Könyvnyomdászok Szakköre szak
lapkiállítást rendezett az Országos Iparegyesület helyiségében. 
Összesen 213 különböző nyelvű nyomdászati publikációt sikerült 
ez alkalomra összeszedni a világ minden részéből. A kiállítást 
igen sokan látogatták, s Firtinger Károly hosszabb tanulmányt 
is írt róla a Grafikai Szemlében. Ezenkívül a Könyvnyomdászok 
Szakköre öt havi ülése keretében hét fölolvasás is volt 1894-ben.

Október havában hangi egy szedési tanfolyamot is nyitott a 
Szakkör. A tanfolyam vezetője Gottesz Gyula volt, az Athenaeum 
korrektora. Az előadások és a gyakorlatok vasárnaponkint dél
előtt 9 és 11 óra közt folytak le a Pesti Könyvnyomda R.-T. 
nyomdájában. A tanfolyamra összesen tizennégyen jelentkeztek.

Az 1895. esztendő igen szépen kezdődött. Az önképző osztály
nak még az elmúlt évben megindított gyorsírási tanfolyama ápri
lisban elég jó eredménnyel fejeződött be. A Szakegyesület is 
ebben az évben alapítódott meg; júniusban volt az első ez irányú 
előértekezlet, s julius 14-ikén már az alakuló közgyűlést is meg
tarthatták. — 1895-ben végleg megalakult a Budapesti Könyv- 
és Kőnyomda-Főnökök Egyesülete is. Ennek február 3-án tartott 
ülésén Wodianer Fülöp ezer forintot ajánlott föl a nyomdász
szakiskola céljaira. A Szakkör ekkor azzal a kéréssel fordult a 
főnökökhöz és művezetőkhöz, hogy minden gondosabb kiállítású 
nyomtatványukból küldjenek három-négy példányt a Körnek is, 
hogy így idővel állandó nyomtatványkiállításunk lehessen, s a 
magyarországi könyvnyomtatás fejlődöttsége mindenki által szem
lélhető módon legyen bemutatva. Kár, hogy a fölhívás nem sok 
eredménnyel járt. Ugyanez évben fölmerült egy nyomdászlexikon 
kiadásának a javaslata is, erre azonban a Kör választmánya a 
kézi könyvnél nyert tapasztalatok után nem vállalkozhatott. Bizott
ságot küldött ugyan ki a javaslattal való tüzetes foglalkozás cél
jából, de a bizottság maga is belátta a dolog kivihetetlen voltát.

De azért 1895-ben mégis csak nyélbe ütött egy újabb irodalmi 
vállalkozást a Szakkör: kiadva a Firtinger Károly által rajzolt 
és magyarázott »Magyar állam nyomdászattörténelmi térképét«.

1895 júniusában megjelent a Szakkör szakiskolai tervvázlata. 
E tervvázlat szerint a szakiskola két részre oszlanék: a szedő-
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és nyomóinasok szakiskolájára, egyenkint három-három osztállyal. 
Az általános művelődési tárgyakat a két iparágazatbeli tanulók 
együttesen tanulják. Az együttesen tanulandó tárgyak: magyar 
és német nyelv, valamint mindkét nyelvbeli helyesírás, számtan 
meg rajz. A szedői szakoktatás fő tárgyai volnának: a kézirat
olvasás és a szedés szabályainak elméleti és szemléltető meg
ismertetése; a nyomtatásé: formazárás, egyengetés, illusztrációs 
és színes nyomtatás. A Budapesti Könyv- és Kőnyomda-Főnökök 
Egyesülete is magáévá tette ezt a tervvázlatot, a szakiskola 
ügyében való további eljárást pedig egészen magára vállalta.

Az esztendő vége kritikus volt a nyomdászok kulturális intéz
ményeire nézve. A meghiúsult bérmozgalom demoralizálta a 
szaktársak nagy tömegét. A gazdasági szertezüllésnek, tömérdek 
kondició-változásnak ebben az idejében szó sem lehetett arról, 
hogy bármelyik nyomdász-egyesület is széles-alapú tanfolyamokat 
szervezhessen. Segédet, főnököt egyaránt csak a napi kérdések 
a megélhetés problémái érdekelték a millenniumi kiállítás előtt!

A sztrájk lezajlása után jó időbe került, mire minden intéz
ményünk visszajutott a maga rendes kerékvágásába. A fiatal 
Szakegyesület egészen elvérzett a mozgalomban, s 1897 január 
l-én újra kellett alakulnia. A kulturális munka tehát az önképző 
osztályra és a Könyvnyomdászok Szakkörére maradt az egész 
1896-iki esztendőn keresztül. Az önképző osztály azonban beérte 
azzal, hogy immár tekintélyes könyvtárán kívül néhány társa
dalmi tárgyú fölolvasással szolgálja a nyomdász-világ kulturális 
érdekeit. A Könyvnyomdászok Szakköre is — a Grafikai Szemle 
és a Magyar Nyomdászok Évkönyve kiadásán kívül — főképpen 
csak arra szorítkozhatott ebben a nehéz esztendőben, hogy havi 
ülései keretében szak- s történelmi tárgyú fölolvasásokat rendezzen.

A debreceni nyomdászok pályázatot hirdettek ebben az évben 
levélfej szedésére, a kolozsváriak pedig október 15-én Ruzicska 
Gyula vezetésével megkezdték inasaiknak az ipariskolában való 
szakbeli tanítását. A Budapesti Typographia Dalkör Péter és Pál 
napján ünnepelte fönnállásának huszonöt-éves fordulóját, a Buda
pesti Könyv- és Kőnyomda-Főnökök Egyesülete pedig december 
hónapban pályázatot hirdetett az egyesületi rendes tagsági jegyek
nek s tiszteletbeli tagjai díszoklevelének tipográfiai előállítására.

1897 január l-én történt meg a Magyarországi Könyvnyom
dászok és Betűöntők Szakegyesületének ujraalakulása. Az első 
hetekben alig volt száz tagja; az év végéig azonban ez a szám 
568-ra emelkedett. A gyorsan fejlődő egyesület választmányának 
határozata szerint szeptembertől kezdve hetenkint vagy kétheten- 
kint népies tudományos előadások tartandók az egyesületi 
helyiségben, s ezenkívül kedélyes esték is rendezendők a
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kollégialitás fejlesztése céljából. A Szakegyesületen kívül az ön
képző osztály is rendezett ez időben matinékat és fölolvasásokat.

1897 áprilisában a derék gyomai principális, Kner Izidor 
táncvigalmi meghívó szedésére hirdetett pályázatot. A Budapesti 
Könyv- és Kőnyomda-Főnökök Egyesülete pedig ugyanez időben 
kérést adott be a kereskedelmi minisztériumhoz nyomdászinas- 
szakiskolának a fővárosban létesítése iránt. Két-esztendei vára
kozás után Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter kijelentette, 
hogy a grafikai ipar fejlesztése végett nagyobb szabású grafikai 
szakiskolát akar alapítani Budapesten, amelyben aztán az inas
iskola is helyet foglalhatna. Minthogy pedig az inas-iskolák léte
sítésének kötelezettsége az 1884: XVII. t.-c. szerint a községeket 
illeti, a miniszter ez alapon fölhívta erre a székes fővárost, közölve 
véle egyúttal azt is, hogy a nyomdafőnökök egyesülete egy ilyen 
szakiskola érdekében esetleg anyagi áldozatot is hajlandó hozni.

A Könyvnyomdászok Szakköre 1897-iki közgyűlése elhatá
rozta, hogy a Kör szépirodalmi alapjából különválaszt ötszáz 
koronát, s azt Ács-Mihály-alap címen kezeli tovább; ennek az 
ötszáz koronának kamataiból két-évenkint pályázatot hirdet a 
választmány, fölváltva egyszer szakcikkre és egyszer műszedésre. 
Ezek a kamatok azonban mihamar kevésnek bizonyultak a foly
tonosan szaporodó pályázatok díjazására. Ebben az esztendőben 
egy a folyó szedést tárgyaló szakcikkre írt ki a Kör pályázatot.

1898-ban a Szakegyesület tagjainak létszáma immár 640-re 
emelkedett. Ez év április havában egy dal- és zenekar alapítása 
végett az egyesület fölhívta azokat a nyomdászokat, akik valami 
zenéhez értenek, hogy zenei ismereteik tökéletesítése végett jelent
kezzenek. A jelentkezők száma csakhamar lehetővé tette a zene- 
és énekkarnak április 17-ikén való megalakulását. Ugyanez évben 
egy munkásképzővel való szerződése révén ingyenes tornaoktatást 
biztosított tagjai számára az egyesület. Ugyanebben az évben 
határozta el a Szakegyesület a Nyomdász-Évkönyv és Úti Kalauz 
kiadását, amelynek azóta már tizenegy kötete látott napvilágot. 
Természetesen fölolvasások rendezése dolgában sem maradt hátra 
a Szakegyesület; átlag kéthetenkint tartottak egy-egy fölolvasást 
a helyiségeiben, és ezenkívül összesen négy vasárnapi matinét.

Az önképző osztály 1898-ban is folytatta még a működését. 
Fölolvasásokat, matinékat és vitaestéket rendezett. A vitaestékkel 
különben már a Szakegyesület is megpróbálkozott ebben az esz
tendőben. A kolozsvári nyomdászinas-iskola záró vizsgálatait 
május 2-án tartották meg; a tanítási év elég jó eredménnyel járt.

A Könyvnyomdászok Szakköre két rendbeli pályázatot írt ki 
ebben az esztendőben. Az egyik hirdetés-szedésre, a másik egy 
a táblázatszedés szabályait ismertető szakdolgozatra vonatkozott.
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1899 május 1-én az önképző osztály megszűnt, s az örökét 
végérvényesen átvette a mind rohamosabban fejlődő Szakegye
sület, amelynek az év végeztével már nem kevesebb mint 1687 
volt a taglétszáma. Ez az egyesület megvette és nagyban meg
bővítette az önképző osztály könyvtárát, úgy hogy ennek kötet
száma több mint hatezerre emelkedett. Matinékat, kedélyes estéket 
és szaktanulmányi kirándulást rendezett; julius 25-én zenei 
tanítást rendszeresített tagjai zeneismereteinek tökéletesbítésére; 
ugyancsak julius havában pályázatokat írt ki a Nyomdász-Évkönyv 
és üti Kalauz számára készülő két szakcikkre, továbbá egy tag
sági jegyre, egy levélfejre meg egy hirdetésre; november végén 
pedig német nyelvi tanfolyamot nyitott. Teljes odaadással s igen 
hatásosan szolgálta tehát a Szakegyesület szakbeli és általános 
művelődésünk ügyét. Népszerűségét jórészt ennek köszönhette 
már kezdetben is. Ez a népszerűség később még fokozódott.

A Könyvnyomdászok Szakköre az év vége felé nagy jelen
tőségű fölolvasó-ciklust kezdett meg az Országos Iparegyesület 
helyiségében. A fölolvasások tárgya a díszítő stílusok ismertetése 
volt, a fölolvasó pedig most Párizsban élő szaktársunk, Káldor 
Lajos. A pályázatok kiírását illetőleg ez évben sem maradt tétlen 
a Szakkör. Három pályázatot hirdetett: kettőt ötven-és negyven
koronás díjakkal az Évkönyv legjobb szakcikkeire és egyet hir
detésre. A pályázatok kiírásának jó példája a vidékre is átterjedt: 
ez évben a kassai nyomdászok hirdettek mesterszedési pályázatot.

A kolozsvári inasok szakoktatása 1899-ben is jó eredmény
nyel járt; a heti óraszám kilenc volt. December elején Sopron
ban is kezdetét vette egy az inasok számára való szaktanfolyam.

1900-ban 2279-re emelkedett a Magyarországi Könyvnyom
dászok és Betűöntők Szakegyesülete tagjainak száma. Az emel
kedés arányában nőtt az egyesület kulturmunkája is. Kétheten- 
kint tudományos avagy szakbeli kérdéseket tárgyaló fölolvasást 
tartott, s ezenkívül matinékat meg kedélyes estéket rendezett. 
Gutenberg születésének ötszáz-éves fordulója alkalmával fényes 
ünnepet kezdeményezett, s ugyanekkor kétezer példányban közre
bocsátotta a Gutenberg-Albumot. A torna-tanítás május havában 
újra megkezdődött, a zenekar azonban augusztusban föloszlott- 
A tavaly megkezdett német tanfolyam júniusban fejeződött be, 
nagyon megcsappant hallgatói létszámmal. Október végén Kun 
Sámuel, az Athenaeum érdemes korrektora vezetésével francia 
nyelvi és mértani tanfolyamokat indított a Szakegyesület. Az első 
meglehetős látogatottságú volt, az utóbbit azonban mihamar be 
kellett szüntetni a hallgatóság gyönge érdeklődése miatt. Ennek 
különben az volt a fő oka, hogy vasárnap délutánra tették a 
tanítás idejét. — A Könyvnyomdászok Szakkörében is serényen
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folyt ebben az évben a munka. A havi ülések keretében szak- 
fölolvasásokat tartottak, s május hóban tagsági jegyekre, majd 
pedig a Grafikai Szemle évi címlapjára hirdetett pályázatot a Kör 
választmánya. Április 3-án fejeződött be Káldor Lajosnak a 
díszítő stílusokról tartott és tizenhat estére terjedő fölolvasási 
ciklusa; kezdettől fogva szép látogatottságnak örvendett ez a tan- 
folyam-jellegű fölolvasási sorozat, s kivonatosan a Grafikai Szem
lében is napvilágot látott közvetlenül a ciklus befejezte után.

A Szakegyesület 1901-ben is óriási kulturális tevékenységet 
fejtett ki. A vidékkel egyetemben több mint tízezer kötet könyv 
volt a birtokában, s tagjai élve a jó alkalommal: elég buzgón 
olvasgatták azokat. Tudományos fölolvasások ekkor is kétheten- 
kint voltak az egyesületi helyiségben, ezenkívül egymást érték a 
matinék és vitaesték. Júliusban egy szakcikkre meg egy hirdetés
nek a szedésére és nyomtatására hirdetett az egyesület pályá
zatot. Október 15-én Kun Sámuel vezetésével megkezdődött a 
francia nyelvi tanfolyam második évi ciklusa, november 15-én 
pedig Vajda Ernő kezdte meg Bevezetés a művészetek ism ere
tébe című fölolvasó-ciklusát. A Szakegyesület kebelében alakult 
meg a Műkedvelői Kör ebben az esztendőben, azon kívül pedig 
a Typographia Testgyakorlók Köre, továbbá a Soproni Nyomdá
szok Köre, amelyben szintén élénk kulturális munkálkodás folyt.

A Könyvnyomdászok Szakköre ez évben egy olyan intéz
ménynek vetette meg alapját, mely későbbi alakulatában nagy 
jelentőségű volt a könyvnyomtatók szakbeli művelődésére nézve. 
1901 november 18-án ugyanis a Knezich-utcai iskola egyik tan
termében megkezdte az első szó szoros értelmében vett szak- 
tanfolyamát. A tanfolyam adminisztratív ügyeinek a vezetője 
Pavlovszky Alajos mesterszedő volt, ki a tipográfiai vázlatkészí
tésről tartott előadásokat. A Máser-lemezek vésésének tanítása 
Mitterszky József mesterszedő kezeiben összpontosult, Novák 
László pedig a grafikai sokszorosító művészetek ágazatairól, a 
könyvnyomdái lemezkészítő eljárásokról, a betűről és a betűöntői 
ornamentumról tartott előadásokat. Vendég előadó volt Czakó 
Elemér, ki az iparművészet fogalmát magyarázta nagy érdek
lődés mellett. E tanfolyamra 112-en jelentkeztek hallgatóul; számuk 
a berekesztésig 37-re apadt. De még így is szép eredményt ért 
el a Szakkör, mint azt a hallgatóság munkáiból 1902 május 11-én 
rendezett kiállítás bizonyította. E kiállításon a magyar nyomda
ipar legelőkelőbb képviselői is megjelentek, s általában elismerően 
nyilatkoztak a hallgatók haladásáról és gyakorlati munkáiról.

A Szakegyesület által Kun Sámuel vezetésével rendezett 
francia nyelvi tanfolyam 1902-ben is folytatódott. Május havában 
tornatanfolyam, október 10-ikén pedig gyorsírási kurzus társult
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hozzá. A kéthetenkint való tudományos fölolvasások sem szüne
teltek természetesen, s hallgatóságuk száma folytonosan szapo
rodott. A nyáron tagsági jegy szedésére és nyomtatására írt ki 
pályázatot az egyesület, s pályázó is igen szép számmal akadt.

A Könyvnyomdászok Szakköre ez évben a Grafikai Szemle 
egy szakcikkére hirdetett pályázatot. A szakköri havi ülések kere
tében elhangzott szakbeli fölolvasások száma összesen hat volt. 
A szaktanfolyam  ez évben is megnyílt, de most már nem a 
Knezich-utcában, hanem a Horánszky-utcai főreáliskolában. 
A jelentkezők száma mintegy negyven lehetett. Tanfolyamvezető 
előbb Pavlovszky Alajos, majd pedig Novák László volt, akin 
kívül Fuchs Zsigmond gépmester is részt vett a szaktanításban.

1903-ban a Szakegyesület tagjainak létszáma 4768-ra emel
kedett. Az előző évben megkezdett folytatólagos francia tanfolyam 
jó eredménnyel végződött. Október 9-ikén retorikai meg gyors
írászati kurzust nyitott az egyesület, az előbbi azonban a hall
gatóság elmaradozása miatt mihamar megszűnt. A torna-tanítás 
ez évben sem szünetelt, amennyiben az egyesület az arra kedvet 
kapott tagjai helyett egy munkásképzőben maga fizette le a rész
vételi díjakat. A zenekar újra való megalakításával is megpróbál
kozott a Szakegyesület, de nem sok sikerrel. Októbertől kezdve 
a Társadalomtudományi Társaság tagjai jóformán minden héten 
tartottak népszerű tudományos előadást az egyesület helyiségében. 
Pályázat is volt ez évben: a kongresszusi igazolási jegy volt 
ennek a tárgya. Az 1903 augusztusában tartott szakegyesületi 
kongresszuson már a szakoktatásügye is szóba került; a verseci 
nyomdászok indítványozták: a központ tegye meg a lépéseket 
oly miniszteri rendelet kibocsátása iránt, amely szerint a nyom
dász-inasok csak két estén legyenek kötelesek az általános iparos
tanonc-iskolák előadásain résztvenni, a harmadik este a szak
egyesület által kidolgozott alapon elméleti szakoktatásra fordít- 
tassék. A kongresszus a Szakegyesület választmánya elé utasította 
az ügyet, ahol aztán az az előrelátható sikertelenség miatt elrekedt.

A Könyvnyomdászok Szakköre 1903 őszén rajztanfolyamot 
rendezett. A tanfolyam október 18-án nyílt meg s a rákövetkező 
évben április 10-én fejeződött be. A hallgatók száma beíráskor 
hetvenkettő, a kurzus végeztével harmincöt volt. Tanhelyiségül 
az Iparművészeti Múzeum könyvtárának a tágas terme szolgált.

A Szakkör ez évben a Magyar Nyomdászok Évkönyve belső 
címlapjára hirdetett pályázatot. Elhatározta azt is, hogy kiadvá
nyait — tehát a Grafikai Szemlét meg a Magyar Nyomdászok 
Évkönyvét — huszonöt százalékkal olcsóbban adja az inasoknak.

December hóban a Budapesti Gépmesterek és Nyomók Köre 
is pályázatot írt ki egy a Kör használatára szolgáló tagsági jegy
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szedésére és nyomtatására. Ez időtájt már élénkebb szellemi élet 
nyilvánult meg ebben a Körben is. Szakbizottságot alakítottak, 
amely főképpen fölolvasások tartásával igyekezett a gépmestere
ket szakbelileg nevelni. November hóban azt is elhatározta a Kör, 
hogy havonkint megjelenő Szakbizottsági Értesítőt ad ki, amely 
fölolvasásokat és egyéb nyomtatástechnikai dolgokat fog közölni.

A Betűöntők és Tömöntők Körében is megkezdődtek ez idő
tájt a társadalmi meg szakbeli kérdéseket tárgyaló fölolvasások.

A Szakegyesület tagjainak száma 1904-ben már5302-re nőtt. 
A Társadalomtudományi Társaság ez évben kétszer is rendezett 
az egyesület tagjai számára tanfolyamokat, s föléledt a retorikai 
tanfolyam is, bár csak kéthetenkint lehetett megtartani az elő
adásokat. Volt ezenkívül gyorsírási tanfolyam is, bár nem valami 
nagy hallgatói létszámmal. Az egyesület öt-aranyas pályadíjat 
hirdetett ez évben egy a Nyomdász-Évkönyv és Úti Kalauzban 
megjelenő szakcikkre, s azonkívül egy a saját használatára szol
gáló levélfej szedésére és nyomtatására. November 20-ikán újabb 
kurzus nyílt meg a gyorsírásból, s kezdetben szépen látogatták.

Gyomán ez időtájt szaktanfolyam m al próbálkoztak meg a 
szaktársak, Szegeden pedig a Szakegyesület kebelében daloskor 
alakult, s magyar meg német nyelvi tanfolyamok szervezésébe 
fogtak bele. Temesváron több társadalmi tárgyú és szaktechnikai 
fölolvasást tartottak ebben az évben, Aradon pedig szintén ala
kult daloskor. Az egri nyomdászok julius6-án elhatározták, hogy 
pályázatot fognak hirdetni modern címlapra, a dési nyomdászok 
pedig november 20-iki gyűlésükből kifolyólag arra kérték az ottani 
alsófokú ipariskola igazgatóságát, hogy vasárnaponkint délelőtt 
néhány szakember bevonásával elméleti és — amennyire lehet
séges volna — gyakorlati szakoktatásban részesítse az inasokat.

A Nyomdászifjak Önképző Körében több szakelőadást tar
tottak ez évben, ép úgy a Gépmesterek és Nyomók Körében is.

A Könyvnyomdászok Szakköre 1904-ben szélesebb alapra 
fektette szaktanfolyamait, s néhány magyarországi meg külföldi 
pártfogója segedelmével tekintélyes kisérleti nyomdát rendezett 
be. Szakoktatási intézményének keretében volt rajztanfolyam, 
összesen hatvanra rúgó óraszámmal, vázlatkészítési kurzus és 
sok-sok technikai előadás. A szakelőadások rövidre fogott kivo
nata külön tíz-íves értesítőben jelent meg. A választmány a föl
vehető hallgatók számát 45-ben állapította meg, s e létszám csak
hamar teljes is lön. A sok mulasztásnak, illetőleg kimaradásnak 
olyan módon vélték elejét venni, hogy öt koronányi összeg 
lefizetésére kötelezték a hallgatókat, amely csak abban az eset
ben volt visszafizetendő, ha a hallgató a tanfolyamot végigjárta. 
Ezenkívül a tanfolyam vezetőjét, Novák Lászlót fölhatalmazta a
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választmány a háromszor egymás után igazolatlanul mulasztó 
hallgatók törlésére is. A hallgatók legfiatalabbja 19 éves, a leg
idősebb 45 éves volt. Átlagos életkoruk a 23-ik év. Ez egyrészt 
azt bizonyította, hogy a legtöbb nyomdász csak meglett ember 
korában kezdi érezni szakbeli továbbképzésének a szükségét, 
másrészt pedig — a most említett tényből következtetve — azt, 
hogy tanfolyamunk tényleg régen érzett hiánynak felel meg. Ha 
másként állna a dolog, a jelentékeny részben családos nyomdász
emberek aligha töltötték volna szűkre szabott szabad idejüket 
a tanfolyamon. — 1904 julius havától kezdve a Grafikai Szemle 
jelentékenyen megnagyobbodott. Az addigi tizenhat oldal helyett 
ezentúl huszonnégy oldalon jelent meg, többnyire szépszámú 
mellékletekkel. 1904 augusztusában a Kör ismét pályázatot hir
detett tagsági jegyének szedésére és nyomtatására. Júliusban 
Watzulik Albin Máriának, majd pedig a bécsi grafikai főiskolának 
munkáit állította ki a Szakkör. — 1904 végén a Gépmesterek és 
Nyomók Köre érdekes statisztikát állított össze a budapesti száz
ötven nyomdáról. E szerint volt a nyomdákban összesen 427 
egyszerű, 19 kettős, 13 két színt nyomtató, 49 rotációs, 378 tége- 
lyes és 39 kézi sajtó. — A Nyomdaipar Magyarországon című 
szaklap szerkesztősége is pályázatot hirdetett ebben az esztendő
ben címlaptervezetre. Hollóssy János lett e pályázatban győztes.

A Magyarországi Könyvnyomdászok Szakegyesületének tag
létszáma 1905-ben 6577-re, vagyis huszonkét százalékkal szapo
rodott. Az előbbi esztendőhöz hasonlóan, ebben az évben is egy
mást érték a többnyire társadalmi tárgyú fölolvasások, de a hall
gatóság száma általában csekély volt. Szó volt egy bizonyos 
elméleti-szemléleti szakoktatásnak  a Szakegyesület kebelében való 
létesítéséről is, de oly kevesen jelentkeztek hallgatóul, hogy az 
előmunkálatokat be kellett szüntetni. Az egyesület ez évben a 
nyomtatósajtók fejlődésének a megírására hirdetett pályázatot. 
Sok nyomdász iratkozott be ebben az esztendőben a Szakegye- 
sület által is erősen támogatott munkásképző tanfolyamokra. 
A Szakegyesület különben a gyorsírászatin és retorikáin kívül 
egyéb tanfolyamokat is rendezett az év vége felé; így október 
l-étől magyar nyelvtanit, helyesírásit és irodalomtörténetit szak
munkás tagjai számára, valamint írás-olvasásit meg szám olásit a 
segédmunkásoknak, október 24-től pedig az ókori történelmi 
tanfolyamát indította meg Bresztóczy Ernő vezetésével. Az év 
végén lezajlott árszabálymozgalom csak múló zavart okozott a 
Szakegyesület igazán elismerésre méltó kulturális munkájában.

A vidék nagyobb városaiban is igen élénk volt a szellemi 
élet. Debrecenben április 9-én daloskor alakult, s hébe-korban 
vitaesték is voltak. Nagybecskereken január 22-én elhatározták a
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nyomdászok, hogy havonkint kétszer szakelőadást tartatnak az 
inasok számára. Szegeden április 9-én szakfölolvasással kapcso
latos nyomtatványkiállítást rendeztek, s ugyanitt május 28-ikán 
daloskor is alakult. Szekszárdon szeptember 3-ikán kimondta a 
nyomdászság, h ogy szaktanfolyam ot nyit, Kassán pedig november 
12-ikén gyorsírási tanfolyam vette kezdetét. Nagy becskereken 
november 19-ikén fogadták el a szaktanfolyam  létesítésére vonat
kozó javaslatot, Temesváron pedig elhatározták, hogy havonkint 
kétszer szakelőadással kapcsolatos »grafikai estélyt* rendeznek; 
az elsőt november 19-én mindjárt meg is tartották, szakfölolva
sással és egy mesterszedési pályázat díjainak ünnepies kiosztá
sával kapcsolatosan. A debreceni nyomdászok karácsony idején 
szakfölolvasással egybekötött nyomtatványkiállítást rendeztek.

A Budapesti Gépmesterek és Nyomók Körében, valamint a 
Betűöntők és Tömöntők Körében is volt ebben az évben néhány 
szakelőadás. A Gépmesterkor május 1-től junius 4-ig nagyobb 
szabású nyomtatványkiállítást rendezett az anyaegylet üléstermében.

A Könyvnyomdászok Szakköre szaktanfolyamai igen széles
körűek lettek ez évben. A közgyűlés elfogadta Novák László tan
folyamvezetőnek a tanfolyamok szervezeti szabályzatát magában 
foglaló javaslatát, s október 2-án már ennek alapján kezdték 
meg az uj tanítási évet. Az egész tanítási időszakot négy ciklusra 
osztották be, s a tanítási programmot is ciklusról-ciklusra álla
pították meg. A négy ciklus tanfolyamainak és előadási sorozatainak 
száma 21 volt, összesen 241 előadási nappal, illetőleg előadással.

A tanfolyamok egyike-másika több ciklusra is átnyúlt, sőt 
némelyik az egész tanítási esztendőn végighúzódott. Mind a négy 
cikluson végighúzódtak például: Löwy Salamon vázlatkészítési, 
Spitz Adolf mesterszedési és Stalla Márton táblázatszedési, Kún 
Kornél lem ezvésési tanfolyama. Háromciklusos volt Bauer Hen
riknek a festékkeverést és színes nyomtatási tárgyaló kurzusa. 
Két ciklusra terjedtek ki: Mitterszky József vázlatkészítési meg 
mértani tanfolyamai, Stalla Márton m esterszedési kurzusa, Augen- 
feld Miksának ugyanilyen tárgyú tanfolyama, Janovszky Jánosnak 
a nyomtatógépek szerkezetéről szóló, Hoffmann Antalnak a stereo- 
típiáról, Morócz Jenőnek a magyar nyelv és helyesírásról szóló, 
Mitterszky József és Novák Alajosnak az ékítményes rajzot és 
festést ismertető, Salamon Józsefnek a papirosról s ifjabb Aigner 
Antalnak meg Novák Lászlónak a betűről szóló tanfolyamai. 
Egyetlen ciklus keretében is elfértek: Augenfeld Miksának a 
könyvszedésről és kalkulációról, Novák Józsefnek a gyakorlati 
mesterszedésről, Szabó Róbertnek a sokszorosító művészetekről 
és Novák Lászlónak az idegen nyelvek szedéséről szóló elő
adási sorozatai. A 21 tanfolyam összesen 40 ciklusra terjedt ki.
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A hallgatók száma összesen 140 volt. Legfiatalabbjuk 17, 
legidősebbikök pedig 47 éves volt. A 21 tanfolyam 40 ciklusából 
tizenhat ciklust járt végig 2 nyomdászsegéd, tizenötöt 1, tizen
négyet 1, tizenhármat 1, tizenkettőt 2, tizenegyet 2, tizet 3, kilen
cet 2, nyolcat 5, hetet 6, hatot 4, ötöt 7, négyet 19, hármat 19, 
kettőt 23 és egyetlen egyet 43. Az eredmény kielégítő volt.

1905-ben a Grafikai Szemle szerkesztősége borítéktervezetre 
hirdetett pályázatot. A pályázatok különben ettől fogva mind 
sűrűbbek lettek; a Szakkör egyik-másik évben négy-öt pályázatot 
is kiírt, de ennek költségeit már a főpénztárból vette; az Ács- 
Mihály-alapból semmiesetre sem futotta volna. A nyomtatvány
kiállítások is mind gyakoribbak lettek; 1905-ben például nem 
kevesebb mint öt különböző nyomtatványkiállítást rendezett a 
Szakkör a fővárosban, s egyet a vidéken, Kolozsvárott. Valamennyi 
szakfölolvasással volt egybekötve. Ugyanez évben, 1905-ben, öreg 
szaktársunk Bendtner József több mint száz kötet szakkönyvet 
ajándékozott a Szakkör könyvtárának, amely ez időben a válo
gatottsága révén jó szakművelődési eszközzé kezdett lenni.

A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Szakegye
sülete 1906-ban már 7939 taggal dicsekedhetett, s természetes, 
hogy minden erejével a kulturális eredmények fokozására töre
kedett. Január 9-ikén Bresztóczy Ernővel megkezdette az írás 
történetéről szóló fölolvasási ciklusát, junius havában pedig pályá
zatot írt ki a Nyomdász-Évkönyv belső címlapjának szedésére és 
nyomtatására. A Társadalomtudományok Szabad Iskolájába nem 
kevesebb mint huszonöt tagját járatta, fizetve értök a fejenként 
való tíz-tíz korona tanítási díjat. Matinékat, fölolvasásokat sere
gestül rendezett a Szakegyesület. Nyelvi s egyéb ilyen tanfolya
mait megszüntette, s aki ily irányú tanításban akart részesülni: 
a Világosság-Népművelőbe küldte, amely félig-meddig nyomdász
intézmény volt, s élet- és egészségtani, angol, francia, román és 
német nyelvi, valamint magyar helyesírási kurzusok látogatását 
tette lehetővé havonkint való csekély ötven fillérnyi tanítási díjért.

Győrött 1906 márciusában daloskört alapítottak a nyomdá
szok, Máramaros-Szigeten pedig február 15-ikén fölolvasás volt 
a fametszésről. Székesfehérváron március 10-ikén gyorsírási tan
folyam kezdődött; Újvidéken március 4-ikén arról tanácskoztak, 
hogy az inasok számára vasárnaponkint szakelőadásokat tarta
nak; Kaposvárt pedig március 27-ikén elhatározták, hogy minden 
vasárnap tartanak társadalmi vagy szakbeli tárgyú fölolvasásokat.

Az ez évben tartott szakegyesületi kongresszuson az aradi 
helyi csoport indítványozta, hogy az egyes helyi csoportok szék
helyein a nyomdászinasok részére állandó szaktanfolyamok ren- 
deztessenek; a heti előadási órák száma hetenkint kettő volna;
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a tanítási anyagokról a helyi csoportoknak, illetőleg a központ
nak a pénztára volna köteles gondoskodni. Ezt az indítványt, 
mint egyelőre kivihetetlent, a kongresszus többsége elvetette.

Ugyanezen a kongresszuson a máramarosszigeti helyi csoport
nak az volt az indítványa, hogy a Szakegyesület évente öt tanult 
nyomdászt küldjön ki bővebb szakbeli tapasztalatszerzés végett 
külföldre. Ezt a javaslatot azonban az indítványozók maguk vissza
vonták. A sátoraljaujhely-sárospataki helyi csoport indítványa 
e kongresszuson az volt, hogy tűzzön ki a Szakegyesület évente 
legalább négyszer pályadíjat szak- és tudományos, valamint a 
szervezeti életet fejlesztő cikkek megírására. Ezt az indítványt is 
visszavonták, hisz a lehetőséghez képest úgyis voltak pályázatok.

A Könyvnyomdászok Szakköre természetesen 1906-ban is 
megindította szaktanfolyamait. A tanfolyamvezető ismét Novák 
László volt, kinek javaslata alapján a tanítási évet négy ciklusra 
osztották, s az oktatást főleg gyakorlatias irányban folytatták. 
A tanfolyamok száma tizenöt volt, s ezek a következő tárgyakra 
terjedtek ki: tipográfiai vázlatkészítés, gyakorlati mesterszedés, 
stereotípia, festékkeverés, illusztrációs és színes nyomtatás, a gra
fika i sokszorosító m űvészetek megismertetése, könyvszedés és 
táblázatos szedés. Egy részük e kurzusoknak párhuzamos volt. 
A hallgatók összes száma 146 volt, a kiadások 2311 koronát tettek.

Ez évben a Szakkör havi üléseinek keretében öt fölolvasás 
hangzott el, s ezenkívül a Kör választmánya minduntalan szak- 
fölolvasásokat és nyomtatványkiállításokat rendezett a vidék na
gyobb városaiban, így Debrecenben, Eperjesen, Kassán, Miskol
con, Szekszárdon. Kolozsvárt ezenkívül jó eredményű szaktan- 
folyamot létesített, melynek tárgyai voltak: a rajz, tipográfiai 
vázlatkészítés, alapnyomati lem ezek vésése és könyvszedés.

1907-ben a Szakegyesület tagjainak száma már a kilencezer 
felé járt. A szellemi élet igen élénk volt ebben az egyesületben. 
A többnyire társadalmi kérdésekről szóló fölolvasások egymást 
érték; ilyen fölolvasásokat tartottak például a Világosság Nép
művelő, Garami Ernő, Pfeifer Sándor stb. A Budapesti Kerületi 
Munkásbiztosító Pénztár orvosi kara egészségügyi kérdésekről 
rendezett szépen látogatott előadásokat. A Világosság Népművelő 
mértani és angol meg francia nyelvi tanfolyamain aránylag elég 
szép számmal voltak együtt a nyomdászok, a Szakegyesületnek 
helyiségében rendezett eszperantó tanfolyamon azonban már keve
sebben vettek részt. Az egyesület ezenkívül főleg elemi tantár
gyakat felölelő tanfolyamokat rendezett a segédmunkásnők szá
mára. Az Ébredés daloskor ez évben beolvadt az egyesületbe.

A vidéken is buzgón folyt a munka. Szegeden január 30-án 
szakelőadások rendszeres tartását határozták e l; Marosvásárhelyt
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junius 2-án szaktanfolyam nak rakták le az alapjait; Nagyváradon 
pedig szeptember 11-én vitaestéknek és az inasok számára való 
szakkurzusoknak  a rendezését mondták ki. Aradon, Debrecenben, 
Miskolcon, Szegeden, Pécsett, Székesfehérváron és Temesváron 
a Könyvnyomdászok Szakköre nagyobbszabású nyomtatványkiál- 
lításokkal kapcsolatos s igen jól látogatott szakelőadásokat tartott.

A Szakkör ez évben érte meg fönnállásának huszonöt-éves 
fordulóját, s kettőzött erővel folytatta nagy munkáját: a szak- 
kultura terjesztését. Nem kevesebb mint hét pályázatot írt ki ez 
évben az Évkönyv díszére, a Grafikai Szemle mellékleteire stb.

A Könyvnyomdászok Szakköre szaktanfolyam ai ez évben is 
folytak. Fő tantárgy volt a rajz, amelyet Barta Ernő festőművész 
és Pachl Viktor rajztanár tanítottak. Voltak ezenkívül Augenfeld 
Miksa vezetésével szorosabb értelemben vett szakelőadások is.

A Gépmesterek Köre április havában beszüntette a Szak- 
bizottsági Értesítő megjelenését, s kimondta, hogy huszonöt-éves 
fönnállása emlékére » Géptereim című nyomtatási kézi könyvet ad ki. 
A Typographia Sport-Klub novemberben torna-kurzust indított.

Következnék a kulturális eredményekben annyira gazdag 
1908-iki esztendő. Ebben azonban még benne élünk, s így lehe
tetlen tiszta képet alkotnunk mindenről. Krónikánkat e tekintet
ben tehát későbbi időkre — talán jövőre — kell halasztanunk.

Megemlítendő még, hogy a nyolcvanas évektől kezdve időn- 
kint kiírták a Posner-ösztöndíjat. A Posner Károly Lajos nevére 
alapított ösztöndíjból évenkint tiz darab cs. k. aranyat ad ki az 
Országos Iparegyesület két törekvő és haladó iparossegédnek 
jutalmazására és buzdítására. Erre az ösztöndíjra csakis a kő- 
és könyvnyomdászattal, könyvkötészettel foglalkozó, illetőleg 
vonalzó intézetben alkalmazott szakképzett segédek pályázhatnak.

Ennyiben igyekeztünk egy kis összefoglalást adni nyomdász
egyesületeinknek meg köreinknek az általános és szakbeli műve
lődés érdekében folytatott munkásságáról. Az összefoglalás távol
ról sem teljes; igen sok nemes akciónak nem maradt jegyzőkönyvi 
nyoma, s bizony mi is takarékosan bántunk az itt rendelkezésünkre 
álló terünkkel. — De még ez a hézagos összefoglalás is büszke
séggel töltheti el minden nyomdászember kebelét. Ekkora kulturális 
munka előtt mindenkinek kalapot kell emelnie, legyen bár még 
olyan elfogult ellenfele is a munkásság, és vele együtt a nyom
dászok szabadságra és boldogulásra irányuló törekvéseinek. 
Állam, társadalom vájjon megközelítőleg is tett-e annyit annak a 
több ezernyi nyomdásznak a szellemi fölszabadulásáért, mint 
amennyit tett, cselekedett az az altruizmus elvére alapított egy
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két nyomdász-egyesület? Amióta az iskolából kikerültünk, tehát 
életünk nagyobbik felén által: nem-e ezeknek az egyesületeknek 
és intézményeknek köszönhetjük szellemi fejlődésünk java részét ?

Ezt tudva, lehetetlen egy-két mirtusz-ággal nem adóznunk 
ama sírban nyugovó derék szaktársainknak, akik a maguk idejé
ben szintén kezdeményezői és zászlóhordozói voltak a nyomdász
törekvéseknek és nyomdászművelődésnek. Egyszerű, de világos 
látású emberek voltak ezek, s a nagy emberszeretet meg lelke
sedés sugallta fáradozásaik nyomán nemcsak hogy a nyomdász
szervezet nőtt azóta naggyá és hatalmassá, rendet és bizonyos 
mértékig konszolidált viszonyokat teremtve az egész könyvnyomda
iparban: hanem akárhány törekvő szaktársunk is közvetve nekik 
köszönheti szellemi kifejlődését. Az általuk alapított s bővített 
könyvtárainknak, továbbá az egyesületeinkben tartott előadások
nak meg fölolvasásoknak kulturális haszna mérhetetlen; főkép 
ezek az intézményeink teszik lehetővé, hogy a többnyire gyönge 
előképzettségű nyomdászfiúból meglett ember korára viszonylag 
eléggé művelt férfiú váljék. Hogy ez így van: letagadhatatlan.

Rózsás színben tűnik föl előttünk a jövő. Nemcsak a mind 
bensőbbé váló s a nyomdász-embernek szinte hiszekegyévé 
gyökeresedő összetartás láttára, hanem főképpen azért, mert tud
juk és érezzük, hogy az általános meg szakbeli műveltség meg
szerzésére szomjuhozik ma már a fiatalabb generáció jó nagy 
része. A jó példa is ragadóssá válik: idővel odajutunk, hogy a 
tipográfus röstelleni fogja, ha csak egyetlen napot töltött is el 
ennen-kulturájának öregbítése nélkül. Tanai> József.
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