
GAZDASÁGI VÁLSÁG
IR T A :
VENKOVIIS
KÁROLY

A  —Á rm  világ gazdasági élete végeszakadatlan,fájdalmas 
jajkíáltástól hangos.

Az öreg szakértő, aki rendben tartotta a nagyvilág 
bonyolult óraszerkezetét és szabályozta működéséti 
megharagudott. Megsokallta az erőviszonyokkal való 
visszaélést, a folytonos hozzánemértő, kontár beleszólást 
és magárahagyta a világot irányító erőművet.

Erre a gépezet felmondta a rendes, eddig bevált 
szolgálatot és évek óta össze-visszajár-

Az emberiség pedig kétségbeesve, rettegéssel figyeli, 
hogy mit hoz a holnap és szorongva várja, hogy a világot 
eddig egyensúlyban tartó szerkezet visszazökkenjen a 
régi kerékvágásba . . .

És ez a szorongó aggodalom hovatovább nagyobb 
lesz, mert a dolgozó emberiség megrémülve látja, hogy 
a világra zudult szerencsétlenség-lavina nem merült ki 
abban, hogy az emberiség sorsát biztosító vílágegyensuly 
felbomlott, de betetőződní látszik azzal, hogy a világ- 
hatalmasai nekiálltak és — mit nekik Hekuba?! — maguk 
akarják az erőművet — szakértelem és hozzáértés nélkül 
— rendbe hozni, a régi szolgálatra, tevékenységre kény
szeríteni, természetesen -  a saját külön-külön elgondo
lásuk szerint . . .

*
. . .  És íme: évek hosszú sora óta áll a Bábel az egész 

vonalon . . .
Mint a megzavart hangyaboly, nyüzsög, kavarog, for

rong, elégedetlenkedik minden és mindenki a földnek 
mind az öt világrészén. A gazdasági életnek nincs olyan 
területe, melyen fel ne volnának találhatók a felsorolt 
szimptomák, a felbomlott világrend súlyos következ
ményei: a gazdasági válság borzalmai. Csakhogy míg a 
hangyák birodalmában a megzavart boly helyreállításá
nál — minden fejvesztettség mellett is -  valamennyi 
egyed, kivétel nélkül, egyformán veszi ki részét az áldo-
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Hatos munkából; kollektív módon, egyenlően viselik a 
terheket, addig az öntudatos, szívvel és lélekkel bíró 
emberek társadalmában a hatalmasok, a gazdaságilag 
erősebbek rendszerint a gyengébbekre hárítják a bajok, 
az áldozatok javarészét. Itt a teherviselés nem arányos.

A nemzeti és nemzetközi kapitalizmus erőfeszítései, 
a kapitalista rendszer kapkodó, programnélküli, terv
szerűtlen és a szociális viszonyokkal nem számoló poli
tikája ídeíg-óráíg tartó látszateredményeket tud csak 
produkálni, de az egészséges gazdasági megújhodást 
nem tudja elérni. Nem pedig azért, mert minden eddig 
felmerült újraépítési, szanálási terv vagy eszme egyolda
lúan, kizárólag a tőke javát volt hívatva szolgálni. Ez a 
célja a mindenkori különféle fúzióknak és üzemössze- 
vonásoknak is. A dolgozók és ezek érdekei figyelembe 
nem jönnek.

A nemzetközileg szervezett kapitalizmus a saját hatal
mának fenntartására és anyagi gyarapodásának előmoz
dítására különféle biztosító, úgynevezett preventív intéz
kedéseket tesz és olyan szerveket létesít, melyek nemzet
közileg is alátámasztott jelentőséggel bírnak. Ilyenek 
a racionalizálási kormánybíztosságok, tehetségvízsgáló 
laboratóriumok, konjunktúrakutató intézetek stb., majd 
az ezekben szerzett tapasztalatok feldolgozására híva
tott tanulmányi és világgazdasági konferenciák, ahon
nan aztán világgá röpülnek a „többtermelésí" és „terv- 
gazdasági" jelszavak, természetesen anélkül, hogy ezek 
az általános gazdasági helyzeten csak a legkisebb mér
tékben is segítenének és a minden javulást gátló nagy 
munkanélküliséget bármiként is enyhítenék.

.. .Hiányzik az őszinteség, a becsületes akarat a komoly, 
elhatározó lépés megtételére . . .

*
Amilyen a helyzet a nagy világgazdasági válság szem

pontjából, éppen olyan az az egyes országokban is, az 
úgynevezett nemzeti gazdasági válságok keretében. De 
ugyanilyen az egyes szakmák életében is. Bár sok eset
ben megállapítható, hogy a „gazdasági válság" nagyon 
jó takaró bizonyos antiszociális, kíuzsorázó cselekmé
nyeknek, a dolgozók elnyomását célzó műveleteknek a 
leplezésére.

Különösen vonatkozik ez az egyes szakmák kebelé
ben lejátszódó sajnálatos és helyzetrontó eseményekre.
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A magyar nyomdaipar tagadhatatlanul szintén egyik 
szenvedő részese a gazdasági válságnak. Félreismerése, 
jobban mondva félremagyarázása volna a szomorú 
tényeknek, történelmi hűségnek, ha azt mondanék, hogy 
a világgazdasági válságnak nincsen hatása a nyomda
iparra és különösen a magyar nyomdaiparra. Mert ha el 
kell ismernünk,hogy a világgazdasági válság a nyomda
ipart is általában magával rántotta, fokozott mértékben 
áll a fenn ez magyar nyomdaiparnál, ahol a trianoni 
békeszerződés kegyetlen kézzel tépte szét a gazdasági 
kapcsolatokat, az összefüggő területeket és szinte 
lehetetlen helyzet elé állította a nyomdaipart.

Nem célom e cikk keretében tárgyalni a vesztett 
háború, a forradalmak és a békeszerződés által okozott 
katasztrófát, de meg kell állapítanom, hogy a nyomda
ipart illetően ez nem minden. Mert a nyomdaipart nem 
lehet és nem szabad ugyanazzal a mértékkel bírálni, 
mint pl. a vas- és gépipart, a fa-, textil-, bőr- és más 
egyéb ipart, avagy a mezőgazdaságot.

A nyomdaiparban egészen mások a viszonyok.Nálunk 
a gazdasági válság indító okai nemcsak abból a forrásból 
táplálkoznak, mint az egyéb szakmák krízisei.

Itt igen nagyok a belső bajok. Ezek közül míndenek- 
fölött meg kell említeni, hogy a konkurrencia soha és 
sehol nem tapasztalt jelleget és méreteket öltött, a munka- 
nélküliség pedig elérte, sőt elhagyta a 40°/o-ot.

Még egy jelenséget kell megállapítani. És ez az 
árszabályközösségen kívül álló, úgynevezett blokált 
nyomdák nagy és folyton szaporodó száma.

Ha tehát közel akarunk férkőzni a magyar nyomdaipar 
válságának fészkéhez, az említett tényezőknek egymáshoz 
való viszonyátsokozati összefüggését kell megvilágítani.

Tehát: a munkanélküliséget, a szennykonkurrenciát 
és a blokált nyomdákat.

A háború és a forradalmak után — mint tudjuk — a 
nyomdaiparban bizonyos konjunktúra volt tapasztalható. 
A nyomdai üzemek el voltak látva munkával, a munkások 
kenyérrel és a munkanélkülípíac sem volt túlterhelve. 
Ugyanakkor a háború alatt eltolódott munkáltatásí 
viszonyok is rendeződtek valamelyest a kollektív 
árszabály pontozataíban. Ezt bizonyítja legjobban, hogy 
könnyen lehetett heverő tőkét találni, mely szívesen 
állt a nyomdaipar rendelkezésére, sőt a bankok sem
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idegenkedtek a nyomdavállalatoktól. A konjunktúra 
számtalan uj nyomdaipari vállalat alapítására csábított.

Ezzel a konjunktúrával, illetve a tőkének a nyomdaipar 
iránti érdeklődésével azonban nemcsak a pénz özönlött 
ide, de — hogy úgy mondjam — bizonyos ídegenínvázíó 
is volt tapasztalható, sőt érezhető. A bankok és különböző 
finanszírozók pénzük ellenében exponenseiket ültették 
be a nyomdavállalatok irodáiba, akik természetesen élni 
és hozzá még jól és vígan akartak élni a nyomdaiparból. 
Ez az állapot ment is egy darabig. Az exponensek 
rendelkeztek, dirigáltak, intézkedtek, okoskodtak; nem 
tudósok, de tudálékosak voltak és persze: mindent 
jobban tudtak, mint a nyomdászok. A „többtermelés" 
elősegítésére uj és újabb gépeket rendeltek és állítottak 
be — hisz a konjunktúra bírta —, melyekkel az emberi 
munkaerő termelését megsokszorozni és az embert feles
legessé tenni akarták. Az üzemeket fejleszteni, az „idők 
követelményeinek" és a „modern termelés igényeinek" 
megfelelően át- és megszervezni kívánták. Különösképpen 
azonban mindent mechanízální törekedtek, az emberi 
munkaerő mellőzésével. Megfeledkezve arról, hogy 
nemcsak a tőkének, hanem mindenkinek, még a leg
egyszerűbb munkásnak is egyformán joga van a szociális 
jólétnek arra a fokára, melyet a technikai vívmányok 
lehetségessé tesznek.

Egyszer aztán arra ébredtünk, hogy a konjunktúra 
elmúlt, de — az importált idegenek íttmaradtak.

Az első ijedtség hatása alatt — igen, igen! — a munkás
létszámot apasztották. Az idegen jövevények persze ma
radtak. A gépeket nem küldhetvén el, az igazgatók fizetését 
pedig folyósítani kellett, a megcsappant munkák pótlásául 
újabb munkákat kellett felhajtani. Persze most már 
leszállított árakon. S lehetőleg a versenytárstól elhódítva. 
A redukált árak és a felidézett verseny aztán zavart 
okozott a fizetések teljesítésében. A konjunktúra idején 
beszerzett gépek nem hozták meg a beléjük fektetett 
tőke kamatait sem, nem is beszélve a reális amortizációról. 
Ennek ellensúlyozására, a veszteséges üzlet leplezésére, 
további leépítéseket, szerzett jogok elvonását és a meg
maradt munkások munkateljesítményének további foko
zását erőszakolták. Látható és kézzelfogható eredmény 
nélkül. így bosszulta meg magát az előrelátás és szak
értelem nélküli politika, mert nem voltak figyelemmel
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a vállalatok jövendő teherbíró képességére, azt vélvén, 
hogy a konjunktúra örökké fog tartani.

Aztán lassanként jöttek a többi bajok: a moratórium, 
a magán-és kényszeregyesség, líkvídácíó,üzemredukcíó, 
fúzió, csőd, vagy — a kapuzárás. De amíg a nyomdaipar 
idáig eljutott, nagy metamorfózison kellett átmenníe. 
Keresztül kellett gázolni tradíciókon, szerzett jogokon ; 
le kellett törni, le kellett rombolni a gazdasági kapcso
latokat, összeköttetéseket; fel kellett borítani a mindig 
jól bevált üzemi berendezkedéseket, gyümölcsözőleg 
hasznosított beosztásokat: hogy aztán a romokon ott 
ragyoghasson az uj lángész, a „kereskedelmi" tekintély- 
kényelmes életet, jó fizetést biztosító állásban...

Hogy az ipar eközben lezüllík, hogy az üzemek 
vigasztalan leromlottságban sínylődnek, — nekik nem 
fontos... Az uj haszonélvezőnek mentalitása, erkölcsi 
felfogása nem ütközött meg ezen.

A nyomdaiparnak voltak ugyanis valamikor külön
leges erkölcsei. És ezek tették valamikor naggyá, hatal
massá, erőssé és gazdaggá, az egész művelt kontinensen 
elismertté és tíszteltté a magyar nyomdaipart. Lovag Fáik 
Zsígmond, Hírsch Lipót, Emích Gusztáv, Hornyánszky 
Viktor, Brózsa Ottó, Krausz Soma és a többiek nevei 
előtt kalapot emelt a szakvílág. M a?... talán jobb erről 
nem beszélni...

♦
A nyomdai üzemekben mindig kisebb lett a dolgozók 

száma, ami nem volt mondható egyúttal az írodaszemély- 
zetről... Az adminisztráció szinte nagyobb volt, mint a 
termelő munka személyzete. A még dolgozó munkások 
óriási, erőt meghaladó erőfeszítéseket tettek, hogy a 
munkanélkülieket támogassák, az elpusztulástól meg
mentsék. És mit tettek a munkaadók, akik a munka- 
nélküliséget előidézték ? Újabb racionalizáláson törték 
a fejüket. Erőszakolták a gépek tuluralmát.

Régebben a főnökök támogatták az alkalmazottakat 
a segélyző egyesületen keresztül is, az úgynevezett főnök
illetékek alakjában. Ma az az erős gyanú száll szájról- 
szájra, hogy a nyomdafőnökök következetesen gyengíteni 
törekszenek a — velük szerződéses viszonyban álló! — 
szervezett munkásságot.

Ezt látszik igazolni, hogy azokat az időközönkénti 
eredményeket, melyeket — a rossz gazdasági helyzetre
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való hivatkozással — a munkásoktól elvonni sikerült, a 
nyomdafőnökök többnyire a szennykonkurrencía foko
zására használják.

A konkurrencia tüzzel-vassal folyik. Az egyik munka
adó szeretné a másikat megenni. „Fogalma sincs senkinek 
arról, hogy mi folyik az átkozott konkurrencia körül a 
nyomdai irodákban",— mondta egyszer elkeseredésében 
az egyik nyomdaigazgató. Egyes trükkökért, eszmékért, 
ideákért nagy pénzt fizetnek, ha arról van szó, hogy 
azokkal más vállalatok munkáját el lehet hódítani.

*
A kártyaszenvedély rabjairól azt mondják, hogyha 

egyszer belekezdtek a kártyázásba — mint a morfínísta 
a méregszedést —: nem tudják abbahagyni. Éjjeleket, 
nappalokat töltenek a kártyaasztalnál; elkártyázzák a saját, 
családjuk betevő falatját, keresetüket, vagyonukat, nem 
esznek, még mások tulajdonát is kockára teszik, csak
hogy kergessék az őket kerülő szerencsét. Hogy a mások 
pénzét elnyerjék. Körülbelül így vannak a szennykon
kurrencía őrültjei is. Mindent elkövetnek, mindent meg
engedhetőnek találnak, hogy más vállalatok munkáját 
elkaparíntsák és a maguk vállalatának megszerezzék. 
Ráadják fejüket csalásra, szemfényvesztésre, kartársaík 
hírnevének bemocskolására és ha mindez nem elegendő, 
még ráfizetés árán is vállalják az el-, illetve átcsalt 
nyomtatványok készítését. Abban az illúzióban ringatják 
magukat, mint a kártyás, hogy veszteségét majd idővel, 
más nyomtatványok vállalásával be fogják hozni; ha 
pedig nem, hát — tévedtek. Legfeljebb a hitelezők fizetik 
meg a kaland számláját.

Igen ám, csakhogy a kaland közben ismét áldozatokat 
követel. Jobbról is, balról is. Legtöbbet az amúgy is már 
túlterhelt és sokat szenvedő dolgozók sorából. És kezdő
dik a harc élőiről. . .

A munkások idősebbjei, akik az idők folyamán szor
galmukért vagy tudásukért minimumon felüli díjazást 
értek el, vagy akik már hosszabb szabadságidőre jogo
sultak, elbocsáttattak s helyükbe fiatalokat alkalmaztak, 
kisebb fizetéssel szabadságra való jog nélkül, de akikből 
esetleg több „termelést" vélnek kipréselni. Racionális 
beosztással és még racionálisabb nógatással,pl.: gyerünk, 
kérem, gyerünk; sürgős, várják; nem kell annyit cifrázni, 
nem megy kiállításra; nem fizetnek annyit a munkáért,
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hogy sokat babrálhassunk vele; jaj, kérem, így nem 
keressük meg a festék árát sem: beemelni, aztán gyerünk.

♦
Azt hinné az ember, hogy ott, ahol a szennykon- 

kurrencía ilyen hajmeresztő dolgokat produkál, ahol a 
munkanélküliek száma ilyen megmagyarázhatatlanul, sőt 
természetellenesen nagy, ott a nyomdaiparban külsőleg 
is látható olyan visszafejlődés következett be, amely 
minden reményt a javulásra megfojt és bármilyen 
kiegyenlítődést lehetetlenné tesz.

Ehelyett azonban mit látunk ? Azt, hogy a nyomdák 
száma nem hogy fogyna, hanem szaporodik. Egy be
csukott helyébe két uj nyílik. Igaz, hogy az újonnan kelet
kező nyomdák csak a kisebbek számát emelik, de vég
eredményben a nyomdák száma mégis csak emelkedik. 
És ami a legfontosabb: ezek a nyomdák mind dolgoznak, 
termelnek. Hogy mit és hogyan, az más lapra tartozik.

Sajnos, az újonnan alapított nyomdák éppen a blo- 
kált nyomdák legnagyobb hányadát szolgáltatják. Noha 
e tekintetben a régebbiek sem hagynak kívánnivalót.

Önkéntelenül adódik a kérdés, hogy mi okozza, minek 
a következménye a nyomdáknak szaporodása egyáltalán 
és miért, hogyan történhetik, hogy ez a körülmény köz
vetlen összefüggésben áll a blokált nyomdák számának 
emelkedésével. Más szavakkal: hogy van az, hogy az 
uj nyomdák többnyire a blokált nyomdák közé kerülnek?

Előbb említettem már, hogy az üzemek racionális, 
többtermelésí vagy mondjuk inkább „takarékossági" 
szempontokból alkalmazottaik jó részét, többnyire éppen 
a leghasználhatóbb részét, elbocsátották. Azokat, akik 
hosszabb idő óta álltak az üzemek szolgálatában, tehát 
ismerték a viszonyokat, érintkeztek a megrendelőkkel, 
ismerték a „Kundschaftok" különleges rigolyáit és — 
üzleti nyelven szólva — bizonyos ismeretségre tettek szert.

Ezek kikerülve az üzemekből, egyelőre szaporították 
a munkanélküliek amúgy is tekintélyes számát, de csak
hamar arra a szomorú megállapításra jutottak, hogy itt 
bizony „kutyavilág" van. Csak a jóisten tudja, hogy 
mikor kerül rájuk sor a közvetítésnél...

A segély vége felé, talán családi bajok nyomása követ
keztében is, kezd fogyni a tartalékerő és a türelmük, és 
— mert a helyzet is mindjobban reménytelenebbé válik — 
kezdenek „szétnézni", hogy miből is lesz a cserebogár...
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Tapogatódznak jobbra is, balra is, hogy híhutassák, miből 
lehet majd ezután megélni...

Az ilyen tapogatódzás és az utána következő „alapos 
meggondolás és megfontolás*' eredménye aztán az, hogy 
ráadják fejüket az önállósításra. Vannak, akik másod
vagy harmadmagukkal csinálnak uj nyomdát; vannak, 
akik egymagukban vágnak neki a vadonnak; vannak, 
akik többedmagukkal bérbe vesznek valamely már tétlen
ségre kárhoztatott vagy ennek elébe néző nyomdai üze
met és így próbálnak az élettel megküzdeni.

Ugyebár, csodálatos, hogy emberek, akiket a minden
napi kenyér gondja gyötör, önálló üzemet nyitnak ?! 
Egy piciny sajkával vágnak neki a rengeteg óceánnak, 
annak minden bajának, viszontagságának, pénz nélkül, 
pusztán két kezük munkájára támaszkodva, amit szerin
tük csak betegség vagy a halál üthet ki kezeikből.

Azonban míndenekfölött, minden veszedelem köze
pette ott él öntudatukban, vezeti őket erős elhatározásuk
ban az a jog, hogy abból a nyomdászatból, melyet négy 
hosszú esztendőn át tanultak, egy emberöltőn át folytattak 
és ez alatt az idő alatt a magyar nyomdaipart, annak fejlő
dését előmozdították: ebből a nyomdászatból nekik is 
joguk van megélni. Még az önállósítás kockáztatásával is.

Ha eddigi munkaadójuk, kicsinyes okokból az utcára 
taszította őket, kénytelenek arra az útra lépni, melyen 
elsősorban volt munkaadójukat fogják hátbatámadní. 
Nem szívesen, de muszájból.

Itt áll hát az uj nyomda, az uj gazdával. Bajok,gondok, 
ellenfelek, ellenségek és gonosz versenytársak légiójának 
közepette. Gúny, káröröm fogadja minden oldalról a 
porondon. De hát a leghítványabb féreg is fel van vér
tezve a védekezésnek bár legprimitívebb fegyverével: 
fogakkal, tehát harapni, marni tud. . .

Az uj főnök is — azzal kezdi, amivel a többi végzi: a 
szennykonkurrencíával. Rá van kényszerítve, hogy harap
jon, belemarjon elsősorban annak a húsába, aki bele
kergette ebbe az állapotba. Ha ez aztán fájdalmas, ha 
felzúdulásra ad okot, tudják be annak, hogy aki szelet 
vet— vihart arat. Nézhetnek utána fájó szívvel, hogy az 
eldobott kő hol áll meg és útközben kit talál el.

A szennykonkurrencía elleni védelem egyébként sok 
gondot okoz és még több beszédre és tervezgetésre ad 
okot, de minden igyekezet kárbavész és hiábavaló, mert
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nem őszinte és — egyoldalú. . .  A szennykonkurrencíát 
mindenki másként bírálja el és mindenki a saját szem
pontjából.

Az uj nyomda — és ugyanez a panasza a sok régebbinek 
is — első megmozdulásakor azzal találja magát szembe, 
hogy tagja kell lennie az ípartestületnek, ami bizonyos — 
nem csekély — fizetséggel jár. Azután, ha erkölcsileg és 
szakmai tekintetben számottevő akar lenni, árszabályhü 
fogadalmat kell tennie. Ami az árszabály elfogadásából 
és annak betartásából áll. Igen ám, itt azonban beleütközik 
olyan feltételbe, melyet a legtöbbször nem tud — és 
talán nem is akar — teljesíteni. Tudniillik az árszabály- 
hűség egyúttal a főnökegyesületí tagsággal is jár. Ez pedig 
szintén pénzbe kerül.

Aztán itt van a legújabb megállapodás is: mindenkinek 
szabad tanoncot tartani, csak azuj nyomdatulajdonosnak, 
tehát neki nem —  Hát nem koncesszió ez a főnökegye
sület nagyjai részére — a konkurrencía védelmére, a 
szakszervezet részéről — az uj kicsinyek ellen ? . . .

Deníque : nagyon sajnálja a dolgot, végtelenül fájlalja, 
hogy nem lehet árszabályhü nyomdatulajdonos, de 
hát. . .  Miután itt is érvényesül a bísmarckí elv : Macht 
geht vor Rechí... lesz belőle blokált nyomdatulajdonos..' 
Vogelfreí. . .

Mindamellett szeretne becsületes nyomdász lenni, 
a főnökegyesületen kívül árszabályhü; betartani és meg
fizetni az árszabályt: de nem lehet. A közvetítő nem ad 
neki munkást. Olyat alkalmaz, tehát amilyet kap. 
És kap ... Amennyit akar.Árszabályon alul is.Dolgozni is 
tudnak... Pedig hát nem ezt akarta, nem így gondolta...

Na és most? Hát — Istenem — küszködik. Folyik 
a harc. A főnökegyesületí nagy nyomdáknak az uj meg
állapodás értelmében módjuk van az üzemköltséget 
minden pótlékolás nélkül 12 munkaórára felosztani, tehát 
ráfeküdhetnek a kisebbekre és kicsikre teljes erővel. 
Meg is teszik. Hallhatunk árakról, hogy csodálkoznunk 
kell rajta, miként lehet ilyen árak mellett dolgozni. 
80 filléres 1000 n-ről, 70 — 80 filléres 1000 nyomásról. 
Nagy nyomdák produkálják ezt. Ha kérdezzük, hogyan 
tudják ezt megcsinálni, azt a választ kapjuk, hogy ez a 
racionális munkabeosztás titka. Igen...

És mit csinál a szegény magára hagyott „blokált" 
kíspríncípális? Hogy ellensúlyozhassa a főnökegyesületí
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hatalmasok saját tendenciáját, reggeli 5-től este 10-íg 
dolgozik, hogy kiegyenlítsen. És közben anyagilag is, 
egészségileg is tönkre megy...  Ezt látja, érzi, tudja. 
Egyszer valóban be is következik a vég.. .  Nincs tovább... 
És aztán jön helyébe a másik, a harmadik és a többi...

De magával rántotta amazokat is .. .
*

Hát jól van ez így? Hát helyes ez így? Szabad ennek 
így történni? Hát nem lehetne ezen a kölcsönös gyilkos 
háborúskodáson becsületes eszközökkel segíteni? Hát 
muszáj a magyar nyomdaiparnak ilyen dicstelenül 
a sírját megásni?Minden idealizmust, minden szépérzéket 
kiirtani? . . .  A nimbuszt, mellyel elődeink a nyomdaipart 
körülövezték, ebek harmíncadjára kell hagyni?

Hallottunk sok tervet, felvetettek ezer eszmét, hogy 
ezt a szerencsétlen állapotot megszüntessék.

Mindannyi pusztába kiáltó szó volt. Mert nem volt 
meg a kellő őszinteség, jószándék, a kölcsönös bizalom, 
hit, bátorság, hogy komoly akarással hozzákezdjenek a 
helyzet szanálásához, a válság okainak likvidálásához.

Be kell látni, nyíltan ki kell mondani, hogy a nyomda
ipari válság mostani elfajulása elsősorban a nagyfokú 
ídegeninvázíóban keresendő. Vissza kell adni a könyv- 
nyomtatást a könyvnyomtatóknak. És ezt intézményesen 
biztosítani kell.

Az irodákból, az adminisztrációkból el kell távolítani 
az oda nem való idegen elemeket. Nincs ott helye a 
laikusok hadának. A nyomdai üzemvezetés és kalkuláció 
nem a számok tudománya, hanem a szakismereté, a 
szakmai termelésé. A kalkulációnak egyúttal szakmun
kának is kell lenni. Akire a kalkulációt, az árak meg
állapítását rábízzák, az egyúttal a termelés legfőbb irá
nyítója és ellenőre kell hogy legyen. Nem lehet a kal
kulációt és árelemzést laikusoknak átengedni, és a kalku
láció köréből minden demagógiát ki kell kapcsolni. Az 
üzemben kizárólag szakembereké legyen a döntő szó.

Ez az első lépés. Ezen fordul meg a nyomdaipar sorsa. 
A többi azután magától jön. Ha ezt az első lépést komoly 
elhatározással, becsületes szándékkal megtettük, az ipar 
fejlődni fog,aszennykonkurrencía megszűnik, a munka
nélküliség visszamegy régi medrébe és a nyomdaipar biz
tosítani fogja minden becsületes művelője számára — 
a megélhetéshez feltétlen szükséges mindennapi kenyeret.
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