
W A N K O V I L M O S 

Racionalizálás, 
vagy alkalmazkodás 
a gazdasági 
viszony okhoz ? 

Talán a mai viszonyok mostohaságából folyik, hogy minden időszerű 
probléma megbeszélésekor szeretünk visszapillantani a múltba . . . 
Előszeretettel idézgetjük vissza a „régi boldog idők" emlékeit, ame
lyekről egyébként annakidején éppenséggel nem volt valami jó véle
ményünk . . . 
Ezt teszem, amikor a ma legdivatosabb problémájáról: a nyomdaipari 
racionalizálásról óhajtom elmondani szerény véleményemet. 
Túlhosszadalmas volna mindazt elismételni, amit a könyvnyomtató 
technika metamorfózisának tárgyalásával kapcsolatban a „Nyomdász-
Évkönyv és Útikalauz" 1931. évi folyamában közölt cikkemben 
elmondtam a tanoncképzésnek arról a módjáról, amelyben három 
évtizeddel ezelőtt részem volt. 
Csak röviden rekapitulálom, hogy a közönséges szolgai teendőkön 
kezdve a sima- és táblázatszedés — mint főtantárgy — mellett meg 
kellett tanulnom a kézisajtón, amerikai tégelyes gépen, meg gyors
sajtón való munkálkodást, még pedig nem valami felületesen (a for
mazárás, nyomóhengerborítás, egyengetés, berakás; a kinyomott 
íveknek további „kezelése": szárítás céljából való felakasztgatás, pré
selés, hajtogatás, számozás, perforálás mind olyan műveletek voltak, 
amiket pontosan és kifogástalanul el kellett végezni). És ezenkívül 



még a benzinmótorkezelésben, a tömörítésben, a festékező hengerek 
öntésében és az első időben a festéktörés éppenséggel nem könnyű 
munkájában is kellő gyakorlatot kellett szerezni. Sok mindenféle 
aprólékos munka tartozott még az akkori nyomdászismeretekhez, 
amelyek ilyenképpen az akkori idők tipográfus-tudományának csak
nem teljességét jelentették. Csaknem a teljességét, hiszen az akkor 
szárnyat bontogatni kezdő gépszedés és a rotációsnyomás hiányzott 
csak a tanrendből, mert fatornyos hazámban ilyesmire még ma sincs 
szükség. 
És hiányzott ebből a programból az akcidensszedés is, uralkodó lévén 
az a felfogás, hogy ehhez a szakmai ágazathoz majd csak a felsza
badulás utáni 5—6. esztendőben engedhető meg a hozzászagolás . . . 
És amilyen alapos és megfontolt volt az ifjú nyomdász akkori kikép
zési módszere, kivált az olyan ízig-vérig nyomdászmestervezette régi 
officinákban, mint amilyen a besztercebányai Machold-nyomda volt, 
olyannyira megfontolt és higgadt volt a köznapi termelési rend is .. . 
Mindaddig, amíg a szervezkedés hullámai el nem söpörték a munkás 
és munkaadó közötti régi patriarkális állapotokat, amíg a principális 
úrnak módjában volt fenntartani a 10 órai munkaidőt és az 5—7 
forintos hetibéreket, addig bizony nem hallottam, hogy főnököm 
keveselte volna a teljesítményt és a hajcsárkodás eszközeihez folya
modott volna. Ilyesmit csak — kedden tapasztaltam, amikor esedé-
dékessé vált a hétfői „Katzenjammer" miatti lazsálás után kijáró sze
líd háring. Azért kedden, mert ha az öreg úr hétfő reggeli körsétáján 
a ruszli, kvárgli, a rosztopcsin meg egyéb jófajta snapszok illatfosz
lányait érezte úszkálni az alsóbb légrétegekben, úgy már eleve tudta, 
hogy a szedőlegények szellemi frissesége, ujjaik mozgékonysága erre 
a napra némi bénasági tüneteket fog szenvedni és mert úgy gon
dolta, hogy az ilyen társaságnak kárbaveszett fáradság kukliprédi-
kációt tartani a munkáskötelmekről: a háringolást elhalasztotta 
keddre, amikor is a szokott fejmosás kellő megértéssel fogadtatott, 
de csak azért, hogy a „hecc" egy hét múlva ujráztassék . . . 
És ezek voltak azok a bizonyos „boldog idők" . . . Ki beszélt akkor 
munkanélküliségről, redukált munkaidőről, racionalizálásról, meg 
hasonló finom dolgokró l . . . 

Az akkori termelési mód és rend inkább a könyvnyomtatói munka 
tisztességes és kifogástalan elvégzését célozta, mint annak gyors lebo
nyolítását. És ha már egyes nagyon sürgős munkának az elvégzésére 
csupán órák álltak rendelkezésre, mint pl egy gyászjelentésnél vagy 
a szliácsi fürdővendégnévjegyzéknél, akkor is a termelési módszere-



ket maradéktalanul végig kellett csinálni. A szedés, ennek megkorri-
gálása, majd kinyomása után a legégetőbben sürgős nyomatokat, ha 
többre nem, de egy negyedórára szét kellett rakosgatni vagy zsinó
rokra akasztgatni, hogy átjárja a levegő és a friss nyomás megszik
kadhasson, s ezután egyenként vagy kisebb csomókban deklik közé 
rakva le kellett préselni, hogy az esetleges erős nyomás, a Schattie-
rung visszapréseltessék. Elmázolt, lehúzódott vagy schattierungos 
nyomtatványt szállítani a Machold-nyomdából: világraszóló botrány 
lett volna. 
Ilyen régies és copfos, de becsületes termelési rend közepette nőttem 
fel és így szívtam magamba a nyomdásztudás alapfogalmait, nem 
csoda hát, hogy később a fővárosba kerülvén, ugyancsak idegenül 
hatott rám a régi Márkus-nyomda lázasan ütemes termelési rendje. 
Bár a munka kvalitására itt nagy gondot kellett fordítani* ennek 
ellenére mégis úgy ítéltem meg ezt, hogy egyes copfos termelési szo
kások betartásával az egyik-másik munka szebb és kifogástalanabb 
lehetett volna . . . 
Azóta elmúlt több mint egy negyedszázad és az élet méltóságteljes 
folyása hömpölygéssé, sőt rohanássá változott. Ma már ott tartunk, 
hogy ezt a rohanást is keveseljük és mindenáron racionalizálni aka
runk. A racionalizálás kérdése ma köznapi probléma . . . 
De nézzük csak, mit is jelent valóban a racionalizálás? 
Általában olyan okszerű, gazdaságos és a munkaidő minden pillana
tát tökéletesen kihasználó termelési rendet gondolnak ezalatt, amely 
a termelési költségeket apasztván, a tőke hasznát van hivatva növelni. 
És vannak iparágak, amelyeknek termelési rendjében lehet is olyan 
változtatásokat eszközölni, hogy a termelés gazdaságosabbá válván, 
a haszon ténylegesen növelhető is. A változtatás rendszerint az 
egyes munkamenetek meggyorsítását jelenti, ami vagy gyorsabban 
működő gépek alkalmazása, vagy — emberi erővel végzett munka
részleteknél — egyes munkamozdulatok leegyszerűsítése, lesimítása 
révén következik be. 
Lássuk már most, hogy a nyomdaiparban lehet-e szó ilyen értelmű 
és célzatú racionalizálásról? 
A könyvnyomtatás a szellemi, kézi és gépi munkálkodás olyan együt
tese, amelynél racionalizálásról, abban az értelemben, ahogy az a köz
tudatban él — szó sem lehet. 
A legutóbbi 30—40 év, de kivált a legutóbbi évtized technikai fejlő
dése a nyomdaipari termelést már amúgy is mechanizálta és meggyor
sította és pedig olyan mértékben, hogy annak fokozása már szinte 



alig lehetséges, legalább is a kvalitásos termelés szempontjából csep
pet sem kívánatos. 
A kézi munkának a nyomtatóiparban immár nagyon is megszűkült a 
területe. A gépszedés uralja a helyzetet és fejlődési útján immár 
odáig jutott, hogy a hirdetésszedés és az egyszerűbb akcidensszedés is 
nagyon könnyen átvihető szedőgépekre, melyekből már vannak olyan 
típusok, amelyek erre a munkaágazatra alkalmasak. A nyomtatás 
területén is mélyreható változások következtek be. Nemcsak, hogy 
tökéletesebben működő gyorssajtókat köszönhetünk a gépkonstruk
tőröknek, hanem sokkal nagyobb teljesítményre képes szerkezetekkel 
is megajándékoztak. A harminc évvel ezelőtti 800—1000 példányos 
teljesítőképesség a múlté és helyébe lépett a 2—3000 példányos 
óránkénti nyomtatás, amit az ördöngös önberakókészülékeknek tulaj
doníthatunk, amelyek szinte borzalmas módon megtizedelték a 
berakónők sorait. 
A kézi munka a nyomdai üzem egyéb területein is visszaszorult, így 
a tömöntésnél is, ahol már úgyszólván az egész vonalon a matrica-
sajtolás módszere érvényesül a kézzel, kefe segítségével történő 
matricakészítés helyett. 
Arról szinte felesleges is beszélni, hogy ma már nem is ismerik a 
kész nyomatok fentebb leírt utókezelési módjait, hogy ma a szárító-
kencék alkalmazása teljesen feleslegessé teszi a szárítási experimen
tumokat és hogy az erős nyomás ma már nem okoz fejfájást egyetlen 
nyomdavezetőnek sem, az ilyesmit kifogásolni ma nem divat s ha 
valaki megteszi, legfeljebb megmosolyogják érte. 
Egyszóval: a szedőgépek, a gyorsabb járatú nyomógépek, önberakó-
készülékek, az elmés szerkezetű automatasajtók, a tömöntő monstru
mok a valamikor kézzel végzett könyvnyomtatói teendők nagyobb 
részét elhódították. E tekintetben tehát a technika fejlődéséhez kell 
alkalmazkodnunk, s a technikai fejlődés már magában is a termelés 
racionalizálását: gazdaságossá és gyorsabbátételét jelenti. Ezt tovább 
fokozni alig áll módunkban másként, mint a meglévőknél is még gyor
sabban működő gépek beállítása által, feltéve, hogy ilyenek léteznek. 
A termelés fokozásáról még a szedőgépeknél sem lehet beszélni, 
dacára annak, hogy tudunk kísérletekről, amelyeknél egyes ügyes 
gépszedők az óránkénti 6—8000 betűs, sőt versenybillentyűzésben 
a 10—12.000 betűs teljesítményt is be tudták állítani. Ezt a telje
sítményt persze nem szabad olyannak tekinteni, mintha ezt akárcsak 
órákon át is tartani tudná az illető gépszedő, ezek a számok csak 
úgy keletkeztek, ahogy manapság az autó- meg repülő versenyeken 



szoktak keletkezni a fantasztikusaknak tetsző óránkénti 350—450.000 
méteres rikordok: néhányperces teljesítménynek megfelelő számmal 
való szorzás útján kapják ezeket a hihetetlennek látszó számokat, 
amelyek hosszabb időre sohasem állandósíthatok áz emberi fizikum 
gyarló gyengesége miatt. Ugyanez áll a szedőgépeken versenyszedés
ben eddig elért nagy teljesítményekre: a gép megbírja ezt az eről
tetést (sőt talán nem is erőltetés ez a tökéletesen dolgozó és jó 
anyagból épített szedőgépeken), de a gépnél billentyűző gépszedő 
agya és idegei semmikép sem bírnák el az ilyen teljesítményt — 
ismétlem — akárcsak egy órán át is. 

E tekintetben nem lesz jobb a helyzet, ha valóban sikerül majd meg
oldani a fényszedés problémáját. Gyorsabb és racionálisabb terme
lést ettől sem várhatunk. Ettől a várvavárt technikai csodától leg
feljebb bizonyos nyomdatechnikai munkamozzanatok (pl. a bronznyo
matok készítése) kiesését vagy tökéletesebbé válását remélhetjük és 
talán a mai szedőgépes munka bizonyos kisebb mértékű összezsu
gorodását. 

Ha a nyomdaipar azon technikai műveleteit vesszük figyelembe, ame
lyek teljes mértékben kézi jellegűek és ezen a területen keressük a 
racionalizálás lehetőségeit, akkor ugyancsak csalódással kell megálla
pítanunk, hogy racionalizálásra itt sem nyílik alkalom, mert a kézi 
műveletek meggyorsítása lehetetlen. 
Ahogy a gépszedő sem képes több betűt billentyűzni, mint amennyit 
a szellemi és fizikai képessége, meg az egyéb körülmények —- kézirat 
olvashatósága, a gép kifogástalan működése stb. — megengednek, 
épp úgy a kéziszedő sem képes nagyobb teljesítményt felmutatni. 
A kéziszedő munkateljesítményét különben még ezenfelül nagy mér
tékben befolyásolja az is, hogy munkahelyének elhagyogatása nélkül 
tudja-e munkáját folyamatosan folytatni, hogy áll-e megfelelő anyag 
a rendelkezésére, nem kell-e kizáróanyagokat, címbetűket keresgélnie 
és ezzel munkaidejének nagy részét pótolhatatlanul elvesztegetnie. 
A kéziszedés területén a legokosabb és leggyakorlatiasabb raciona
lizálást az jelentené, ha a nyomda felszerelése, a betűk és kizáró-
anyagok és egyéb a szedésnél szükséges kellékek mindenkor megfe
lelő mennyiségben állanának a szedő rendelkezésére, hogy termelő 
munkáját fennakadás nélkül folyamatosan végezhesse. 
Fentebb azt írtam, hogy a könyvnyomdai munka a szellemi, kézi és 
gépi munka együttese, s az előbb rövidre fogva megemlítettem a kézi 
és gépi termelés terén lehető kisebbmérvű „racionalizálási lehetősé
geket", amelyek végül is éppenséggel nem sokat jelenthetnek. A 



következőkben ki akarok térni azokra a lehetőségekre, amelyek a 
nyomdászat szellemi területein keresztülvihető olyan változásokra 
utalnak s amelyekben igen nagy mértékben benne rejlik a termelés 
okszerűbbé és gyorsabbátételének lehetősége. 
A technikusok, mérnökök munkájának tervszerűsége és gyakran 
bonyodalmas számításokkal telített tervezgetése lebeg szemeim előtt, 
amikor arra a lehetőségre gondolok, hogy milyen hatalmas mérték
ben volna lehetséges a nyomdai termelést egy-egy nagyobb üzem 
keretében meggyorsítani, ha az üzemvezetőség minden nagyobb mun
kánál valóságos haditervet dolgoztatna ki a technikai lebonyolítást 
illetőleg. Termesztésen nem holmi levitézlett mérnököcskékkel kel
lene ezeket a munkaterveket kidolgoztatni, hanem olyan szakembe
rekkél, akik nemcsak a technika minden lehetőségével, de az üzem 
technikai felszereltségén nyugvó lehetőségekkel is tökéletesen tisztá
ban vannak. 
Ilyen elgondolás nem új dolog a külföldön, nálunk az üzemek 99 
százalékában teljesen ismeretlen valami. Pedig semmi egyéb ez, mint 
az előmunkás-rendszer okszerű bevezetése. Ezt az előmunkást nevez
hetjük akár mettőrnek, osztályvezetőnek vagy művezetőnek, egészen 
mindegy, a lényeg az, hogy alkalmas legyen minden munka technikai 
lebonyolításának kifogástalan kitervezésére. 
Hogy ilyen munkatervkidolgozást alaposabban megvilágítsak, legjobb 
lesz talán egy példával szolgálni és szabatosan leírni, miként képzelem 
el egy megrendelés technikai kivitelezésének okszerű és a mai gaz
dasági viszonyoknak legmegfelelőbb lebonyolítását. 
Tehát vegyük a példát: 
Az X áruház megbízottja megjelenik a nyomdairodában és egy 16 
oldalas, illusztrált árjegyzéket mutat be, kifejtvén óhaját hasonló 
munka meg-réndelése iránt. A nyomdairodában nyomban érdeklőd
nek a részletek, a kézirat, képek nagysága és fajtája iránt, megmu
tatják a papírmintákat, a megrendelő pedig mindenre megadja a 
választ, amire nézve a nyomda megbízottja kérdést intéz hozzá s 
viszont a maga részéről önként is megjegyzi, hogy a munkára éppen
séggel nem hajlandó sokat áldozni, de viszont nem szeretné, ha 
áriapja a konkurrensvállalat árjegyzéke mellett szépség és csín dol
gában akárcsak egy gondolattal is háttérbe szorulna. 
A nyomda megbízottja tudomásul véve a felvilágosításokat, a kalku
lációt rövid időn belülre ígéri. A megrendelő távozván, kezdetét 
veszi az a művelet, amelyet már a racionalizálási törekvések tenge
lyébe kell állítanunk. 



Fel kell tételezni, hogy a kalkulátor tökéletesen érti a feladatát, ami 
alatt értem azt, hogy nem bízza el magát és nem restelli mások véle
ményét is igénybe venni még az esetben sem, ha egyébként a tech
nikai műveletek felől maga is meglehetős biztosan felhasználható 
tapasztalatokkal rendelkezne. Megkérdezi tehát a szedőosztály veze
tőjét a szedéstartam felől, a nyomás dolgában megerősítteti saját véle
ményét a főgépmester vélekedésével, odamegy az első akcidensszedő-
höz, aki a munkát a művezető információja szerint annakidején le 
fogja vezetni, s megkérdezi, nincs-e valami különösebb terve a munka 
kivitelezése iránt olyan irányban, hogy az egyszerűsége mellett is 
könnyebbé tenné a nyomda feladatát és a munkát meggyorsítaná. 
Végül elmegy a könyvkötőhöz is, hogy megbizonyosodjon számításai
nak helyessége felől. Ha azután a munka kalkulációja ilyen körül
tekintő módon létrejön és ez alapon a nyomda a munkát meg is kapja, 
akkor veszi kezdetét tulajdonképpen az a tervező munka, amelyről 
említést tettem, s amelynek most már az időközben esetleg — alku
dozás vagy más ok miatt —• megváltozott kalkuláció az alapja. 
A kalkuláció alapján kell véglegesen kidolgozni a pontos munkater
vet. Ezt a munkát a legnagyobb körültekintéssel kell végezni, mert 
itt minden elcsúszás vagy véletlen elnézés súlyos pénzébe kerülhet a 
nyomdának. Elsősorban pontosan és szabatosan kell meghatározni 
a szedésmunka lebonyolítását. A betű megválasztásán kezdve az 
oldalbeosztáson kívül pontosan megállapítandó, mely szövegrészletek 
szedhetők gépen, melyek kézibetűből, milyen számok használandók, 
különös figyelemmel arra, hogy az árjegyzékszámok melyik fajtájá
ból van annyi, hogy blokálás nélkül kiszedhető az egész árjegyzék. 
Sőt tovább megyek, a munkának a szedők közötti kiosztását is 
számba kell venni, niár előre meg lehet állapítani, hogy egyes, eset
leg komplikáltabb oldalakat X vagy Y szedőnek kell kiosztani, mert 
azok hasonló munkáknál nagyobb ügyességet tanúsítottak a múltban. 
A munka mettőrjének — a fentebb említett akcidensszedőnek — fel
adata sem hagyható számításon kívül még akkor sem, ha egyébként 
neki magának vajmi kevés aktív szerepe leend a munka szedésének 
összeállításánál. Az ő feladata a munka lehető legegyszerűbb for
mában való megtervezésén kezdődik és ennek maradéknélküli végre
hajtásán végződik. Ez pedig éppenséggel nem könnyű feladat. Mert 
tervezni és a tervezetet a szedésnél tökéletesen betartani: két külön
böző dolog. Bármely munkát nagyszerűen lehet megtervezni, de 
amikor a szedésre kerül a sor, akkor kitűnik, hogy egyes tervszerinti 
részletek csak körülményes technikai fogásokkal és ennek megfele-



lően az előzetesen számítottnál nagyobb költséggel valósíthatók meg. 
A mettőr munkájánál nem szabad figyelmen kívül hagyni a nyomtató 
mester esetleges különleges kívánságait sem. A főgépmesternek a 
tervezés munkájában csakúgy kell résztvennie, mint a szedőnek, mert 
kettőjük munkája, illetve feladata között elkerülhetetlenül szükséges 
a teljes összhang. A szedésből mindent ki kell hagyni, ami a nyomás 
munkáját megnehezítené és ezzel a munka kalkulációs kereteken 
belüli elkészítését veszélyeztetné. A szedő, a tervező, a mettőr, a 
szedőfaktor sohase felejtse el, hogy a gazdaságos nyomdai termelés
nek gerince nem a szedőterem, hanem a gépterem. A szedőmunká
nál a leggyakrabban éppen csak hogy be lehet tartani a kalkulációs 
bázist — kivált, ha a szedés és korrektúra tartama dolgában a kal
kulációnál csak szűk keretekben mozogtunk — itt kisebb-nagyobb 
eltérések mutatkoznak a nyomda hátrányára, amiket azután a gép
termi munkának okszerű, biztos és abszolút határozottsággal lebonyo
lított menetével kell valahogy ellensúlyozni. 
Hogy ez mennyire fontos, annak megvilágítása céljából csak arra 
mutatok rá, hogy a szedésformának csak kevéssé pongyola leadása 
órákkal meghosszabbíthatja a zárás munkáját, többszörös revíziót 
okozhat, ami a nyomógépnek s az e körül foglalatoskodó személyzet
nek gátlását jelenti a munka folyamatosságában és ami behozhatatlan 
anyagi veszteséget okozhat. De feleslegesen megduzzasztja a szedők 
munkáját is, akik a forma helyreigazítását a gépteremben lassabban 
és körülményesen végezhetik el, holott a szedő teremben való nyu
godtabb és lelkiismeretesebb elvégzésével mentesíthették volna a 
nyomdát a károsodástól. Ezért kell a legnagyobb oktalanságnak 
minősíteni az okszerű munkabeosztással biztosítható, nyugodt terme
lésnek kisebb-nagyobb fokú hajcsárkodással való megbolygatását; ez 
soha jóra nem vezethet. 
Egy megrendelésnek pontos, tervszerű lebonyolítása éppenséggel nem 
boszorkányság és nem is szükséges egyéb hozzá, mint hogy a szedő
terem vezetője, a mettőr, a főgépmester a munka levezetését már 
eleve megbeszélje és közösen megegyezzék a kivitelben. Igaz, hogy 
a személyi hiúság, vagy más ehhez hasonló kellemetlen emberi tulaj
donság sok esetben egyszerűen meggátolja, hogy az üzem ilyen óra-
műszerűen egymásbakapcsolódó munkamenetekben dolgozhasson, a 
külföldön azonban ilyen akadályok ismeretlenek, ott az egyéni hiú
ságot egyszerűen alá kell rendelni a vállalat érdekeinek. 
De nemcsak ilyen nagyobb lélekzetű munkáknál kell tervszerű 
munkalevezetésre törekedni, hanem más kisebb nyomtatványnál is. 



A szedőfaktor, a mettőr, az akcidensszedő munkaköre ma egyszerűbb, 
mert a munka kivitelezése a gazdasági viszonyok következtében 
hatalmas méretekben leegyszerűsödött. A mai szedéstechnika any-
nyira egyszerű, hogy a legkisebb nyomtatvány megfontoltan való elő
zetes megtervezése csak előnyére válhatik a vállalatnak. Sokkal biz
tosabban dolgozik az egyszerű szedő, ha tudja, hogy a munka szel
lemi irányítását helyette elvégezte arra hivatottabb kollégája, aki 
tudatában van annak, hogy a munka kalkulációja mit enged meg, 
mert ez sem lehet közömbös a mai termelés szempontjából. Annak, 
aki valamely munkának irányítását megkapja, teljesen tisztában kell 
lennie a kalkulációnyujtotta lehetőségekkel, amelyek a szedés egy
szerűségét vagy munkásabb kivitelét szabályozzák. 
A szellemi irányítást kell szerintem megszervezni mindazokban az 
üzemekben, amelyek valóban gazdaságos és racionális termelésre 
törekszenek. Ha a szellemi irányítás mindenkor arra törekszik, hogy 
az esztétikai szépre való törekvést a gyakorlati gazdaságossággal össz
hangba tudja hozni, akkor a vállalat üzeme valóban ökonomikusán, 
vagyis — ha tetszik — racionálisan is fog termelni. 
A tervszerű szellemi irányítás, amely számol a technikai lehetőségek
kel, merőben eltér attól az üzemvezetői metódustól, amely a raciona
lizálás ürügye alatt a munkamenet erőltetését ismeri csak, mert ez 
nemcsak hogy nem vezet a gazdaságos termeléshez, hanem ellenke
zőleg: a kapkodó munkálkodás következményeként éppen ott zavarja 
a munka folyamatosságát, ahol a sima lebonyolítás érdekében minden 
hátráltató körülményt el kellene távolítani a termelés útjából. A 
gyakorlati életben — sajnos — igen gyakran tapasztalható, hogy a 
szedői munka hajszoltsága következtében a formák olyan állapotban, 
gyakran féligkészen kerülnek a gépterembe, hogy a teljes rendbe
hozásukra fordított idő teljes egészében felemészti azt a pótolhatat
lan munkaidőt, aminek kihasználása jelentené valójában a vállalat 
rentabilitását. 
A racionalizálás elvét különösen olyan munkáknál csúfolják meg, 
amelyek színes kivitelűek. A színekrebontás felületessége, az eset
leges lemezek pontatlan metszése, mind olyan tényezők, amelyeknek 
rendbehozása nélkül a munkát kinyomtatni nem lehet, de ez a rend
behozás egyben jelenti a gépnek és a körülötte foglalatoskodó sze
mélyzetnek tétlenségét és ezzel a kalkuláció felborulását, a vállalat 
károsodását. 
A kisebb és kisüzemekben racionalizálási törekvésekről beszélni kissé 
különösen hangzik, mert itt a munkavállaló és a technikai személy-



zet közötti érintkezés sokkal közvetlenebb és ennek megfelelően 
ilyen kisüzemekben a kalkulációs keretek és a technikai lehetőségek 
közötti elasztikusság könnyebben kitapintható, mint a nagyüzemek
ben, ahol a munkavállalás, a kalkuláció és a tényleges üzemvezetés 
között az érintkezés többé-kevésbé hézagos, vagy legalább körülmé
nyes. De azért a kisüzemekben is fennáll a szüksége annak, hogy 
a szedő és a gépmester a munkaadóval egyetértve olyan termelésre 
törekedjék, amelynél a kéz a kézben elve érvényesülhessen. 
Az üzem érdeke, hogy a munkás teljes felvilágosítást kapjon a munka
vállalás feltételeit illetőleg, hogy azután ezekhez alkalmazkodni is 
tudjon. Meg vagyok róla győződve, hogyha egy akcidensszedőnek 
főnöke megmondja, hogy ennél vagy annál a munkánál a szedésidőre 
két órát kalkulált, akkor az illető nem fog olyasmit tervezni, amihez 
ennél jóval több időre van szükség. Ugyanez áll, de fokozottabb 
mértékben a gépmesterre is, aki felesleges kísérletezésekkel nem 
fogja a munka elkészültét elhúzni, ha tudatában van annak, hogy 
főnöke csupán a minimális időt vette kalkulációja alapjául. 
A gazdasági viszonyokhoz való alkalmazkodás tehát nemcsak abban 
kell, hogy nyilvánuljon, hogy a nyomtatványok kivitele dolgában a 
tisztultabb és gyorsabb munkát lehetségessé tevő egyszerűbb forma
nyelvhez folyamodunk, hanem főként abban, hogy szakítva az eddigi 
elzárkózottsággal, a munkást beavatjuk olyan részletekbe is, amelye
ket eddig többnyire titokként kezeltünk, hogy azután a munka tech
nikai lebonyolítása során az illetőnek módjában legyen a maga ter
melő munkáját teljesen hozzáidomítani a vállalat érdekeit fedő kal
kulációs alaphoz. 
Ez talán kissé furcsán és idegenszerűen hangzik, de megvan az alapja: 
a munkásról a munkaadónak fel kell tételeznie annyi komolyságot, 
hogy ismerve az üzleti adatokat, a saját jól felfogott érdekében is 
igyekszik azokhoz alkalmazkodni, mert hiszen egy rentábilis üzem
ben van csak biztosítva a kenyere. Szóval a munkaadó üzleti érdeke 
és a munkás egyéni érdeke ezen a ponton találkozik, ideje, hogy e 
körül a gazdaságos termelés követelte egyetértés mihamarább létre is 
jöjjön. 




