Az első induló továbbképző szaktanfolyamok
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A Könyvnyomdászok Szakköre Budapesten,
1901. november 18-án nyitotta meg első továbbképző szaktanfolyamát a Knézics utcai iskolában. A szaktanfolyam szervezője és első vezetője Pavlovszky J. Alajos, mesterszedő, faktor
és korrektor, aki az 1901–1903. évi Magyar
Nyomdászok Évkönyve szerkesztője volt. A szaktanfolyam elindításában Mitterszky József és
Novák László működött közre. Az előadók névsora: Aigner Antal, Angyal Zsigmond, Böhm
Sándor, Hrasche Ferenc, Mihalkovics Ferenc,
Nemes Ferenc, Schimek Ferenc, Wojnár János,
Wandra Lajos, Weiner Mór.
A tanfolyamnak kezdetben 112 hallgatója volt,
mely szám a berekesztésig 37-re apadt. A második induló évfolyam 1902-ben, a Horánszky utcai főreáliskolában indult meg 40 hallgatóval,
az oktatásra Pavlovszky, Novák László és Fuchs
Zsigmond kollégák vállalkoztak. A kurzust azonban 1903 februárjában az érdeklődés csökkenése miatt be kellett szüntetni.
A Szakkör 1904-ben vasárnapi szak- és rajztanítási tanfolyamot nyitott az állami mechanikai szakiskola helyiségében. Közben sikerült kísérleti nyomdát is berendezni, mely hathatósan
előmozdította az oktatás praktikus eredményét.
Az 1904–1905. tanévben szakelőadásokat tartottak, többek között a könyvnyomtatás mint
iparművészetről, a mesterszedő hivatásról,
a könyvszedés szabályairól, a könyvnyomtató
betűiről, a kész díszítményekről, névjegyekről
– cégkártyákról, a gyorssajtó történetéről és fejlődéséről, a könyvnyomtatás történetéről stb.
A Szakkör 1905. évi közgyűlése rendes szabályzatot alkotott a tanfolyamok részére, s az
intézmény már az 1905–1906. évi ciklusban
„A könyvnyomdászok szakköre és továbbképző tanfolyamai” cím alatt működött. Egy tanfolyam hathetes ciklusra terjedt ki, s ezek némelyikére bizonyos feltételek mellett utolsó
tanoncévükben lévő tanoncok is felvétettek.
A előadásra került tantárgyak: tipográﬁai vázlatkészítés, alapnyomati lemezek vésése, mér-

tani és szabadkézi rajz, festékkeverés, könyvszedés, mesterszedés, magyar nyelv és helyesírás,
könyvnyomdai munkák árszámítása. Ebben
a ciklusban 241 előadási órát tartottak. A szép
eredményekkel kecsegtető tanműhely, melyet
a kormány évi 1500, később 2000 korona támogatásban részesített, 1908-ban megszűnt.
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