
A SZEDŐSZEKRÉNY

— Haraszti József —

A példabeszéd azt tartja, hogy: a szem a lélek 
tükre. Hogy mennyiben van e közmondásnak 

igaza, ne kutassuk, hanem hagyjuk azt a frenologia 
titkának maradni, de variáljuk a fenti példabeszédet 
a magunk körében úgy, hogy: minden szedőszek
rény mutatja az illető szedőnek, ki abból állandóan 
szed, tisztaságszeretetét és azt, hogy vájjon az 
illető szedő többet törődik-e más, nem az üzlethez 
tartozó dologgal, mint azzal, hogy az üzletben, 
hol életének öttizedrészét tölti, munkahelyén rend 
és tisztaság uralkodjék.

Előre bocsátom azt, hogy nem akarom magamra 
czímeztetni aztaz általánosan kedvelt episztolát, melyet 
olyankor szoktunk valakinek mondani, midőn saját 
maga is azon hibában leledzvén, másnak osztogat 
jó tanácsot —  és mely így hangzik: saját maga 
ajtaja előtt söpörjön előbb !
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Igaz, nagyon igaz, hogy mi fővárosi szedők 
általában kevés fogalommal birunk a tisztaság érzé
kéről ; vagy ha birunk is, elnyomja azt bennünk 
az élet utáni harcz; el kell hogy nyomja a nehéz 
megélhetési viszony; el az üzletben uralkodó be
osztás és szokás, mely nem enged semmit a laza
ság és felületesség határain felülemelkedni.

Czikkem, mely csakis a szedőszekrényről szól, 
igyekezni fog lehető alaposan és tárgyilagosan ki
mutatni, hogy minő sok kincset rejt magában e 
lomha jószág és hogy nagy változáson kellene 
annak keresztülmenni, hogy a most olyannyira 
elharapódzott betűkeverékes (fisch) rendszernek eleje 
vétessék.

A mi a szekrény módosítását illeti, ez, nagyon ter
mészetesen, egykönnyen nem lehetséges ; tudván azt, 
hogy általánosan a most használatban levő antiqua- 
szekrények használtatnak, olyanok gyártatnak és 
olyanok fognak gyártatni mindaddig, míg egy czél- 
szerűbb, legalább a mostaninál, jobb szekrényt 
nem konstruálnak; a mostani szekrények pedig 
már megmaradnak abban a mivoltukban éltük utolsó 
pillanatáig, melyben most vannak. De mégis, tekintve 
azt, hogy ha akarat van, mindent el lehet érni, 
hiszem, hogy a régi szekrények is, egy csepp jó
akarattal és tisztaságszeretettel, megmenekednek attól 
a sok betűkeveréktől, miket a nemtörődömség és 
restség dobál használatlan rekeszeibe.

Nem is kell talán mondanom, hogy ez csupán 
egyéni nézet. Nem akar reform lenni, csupán azt a 
missziót óhajtom teljesíteni, hogy felhívjam az intéző 
körök és az egyesek figyelmét a nyomdának egy 
olyan betegségére, mely egyrészről, hogy tetemes
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kárt okoz az üzletnek, másrészről igen hátráltatja 
a munka haladását, a mennyiben a meglévő anyag- 
készletet elrejti, úgy, hogy még a legélesebb szem 
sem képes azt megtalálni.

Ez pedig, úgy gondolom, megérdemli azt, hogy 
általános figyelem tárgyát képezze és hiszem is, 
hogy felszólalásom helyesléssel fog találkozni szak
körökben. De hálás feladatot oldottam meg akkor 
is, ha ez csak figyelmes átolvasást von is maga 
után. Mert a czél, melyért e czikk Íratott, el lesz 
érve és ez a fő.

A higgadt megfontolás belátja, hogy igazam van; 
a gyakorlati tanács követője pedig azt mondja majd, 
hogy igazam volt.

Mert okulni sohasem késő. Az okulás rendesen 
hasznot szokott hajtani.

A szedőszekrény, mely a holt betűket rejti magá
ban s odaadja öntestét, hogy vagy lángoló szerelmi 
dallá, vagy tüzes harczi szózattá, avagy lágy, 
Istenhez küldött imává állítsák azt össze az ahhoz 
értő kezek, igen csendes, tiszteletre méltó jószág a 
millió, meg millió szerrel ellátott nyomdaműhelyben.

Csendes egyhangúsággal tűri azt, hogy többé- 
kevésbé gyors kezek ferde testtartással dobálják 
beléje az ólomdarabkákat, vagy hogy gyors tempó
ban szedjék azt belőle ki s alakítsák szép, formás 
darabokká. És mert olyan csendes, béketűrő jószág, 
azért kellene —  hiszen megérdemelné —  talán több 
gondot*reája fordítani vele tisztábban bánni; őt 
nem hozzá vagy beléje illő dolgokkal terhelni és 
azt nézni, hogy szép, rendes és tiszta legyen. Mert
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azt, mint a nyomdai munka és szer egyik nélkülöz
hetetlen és fontos tényezője, elvárhatja, hogy figye
lemmel legyenek iránta és hogy ha másban nem, 
de legalább abban kapjon kárpótlást, a mit úgy 
neveznek, hogy : tisztaság.

Vegyünk egy szedőszekrényt, a vidéken.
Nézzük meg előbb azt, melyből mindennap szed

nek, azaz egy folyóbetűs szekrényt.
Mit tapasztalunk ?
Azt, hogy annak a szekrénynek 138 rekeszéből 

legalább 40-ben van minden, csak az nincs, mi 
tulajdonképen odavaló lenne : azaz tisztaság!

Az az idegen irásfaj, mely az osztani való szedés
ből kijön, a helyett, hogy szépen, mint kellene, 
osztás után helyére vándorolna, hogy alkalomadtán 
ismét meg legyen és ne legyen fennakadás ezen vagy 
azon betűfajból; ezt mellőzve szépen, minden lelki- 
ismeretfurdalás nélkül, bele lesz dobálva a szekrény 
azon fölösleges rekeszébe, melyben nem állanak a 
magyar ábéczéhez szükséges betűk, de melyek vagy 
egészen üresen, vagy egynéhány franczia ékezetéi 
betűt kellene hogy rejtsenek magukban.

Egy ilyen szekrény, mely úgy néz ki, mint egy 
jól megtömött éléskamra, bízvást elmondható, hogy 
teleosztva folyóbetűvel, kétszeres árát képviseli a 
felesleges rekeszekben elrejtett mindenféle anyag 
miatt.

Már pedig ez, bárki mondaná is az ellenkezőt, 
helytelenül van így, sőt nemcsak helytelenül, de 
bűn és vétek az ilyen cselekedet, vagy az ilyen 
dolog pártolása, pláne vidéken, a hol rendesen
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amúgy is szűkében vannak mindenféle czímírásnak, 
a hol minden egyes anyagdarabra úgy kellene 
vigyázni, miként a Mahomed három szál szakállára, 
mert sohasem lehet tudni, hogy mikor lesz vala
melyik anyagdarabra szükség s akkor aztán, ha kell, 
van lótás-futás, töprengés, hogy ez nincs, az nincs; 
így kínlódunk, úgy kínlódunk 1

De arról megfeledkeznek, hogy minden egyes 
szekrény, folyóbetűs úgy, mint czímszekrény mellék
rekeszében bizonyára megtalálná azt az anyagot, a 
mit keres.

Hogy a vidéken ilyen szomorú abderai állapot 
nemcsak egy helyütt van s nevezetesen, hogy a 
szekrények piszkosak, mellékrekeszei drága betű
tömeggel telvék, azt tudja minden szedő és hogy 
ez nem jól van így, azt is tudja mindenki, de tenni 
nem tesz ellene senki, részint kényelemszeretetből, 
részint nemtörődömségből; lévén a betűkeverék 
(fisch) olyan természetű, hogy undorodik mindenki 
annak tisztogatásától.

Pedig ha megcselekednék, csak saját maguk köny- 
nyebbségére válnék. Először is sokkal több kedvvel 
dolgoznának; másodszor sokkal jobb benyomást 
tesz a tisztaság, mint a piszok, szenny, rendet
lenség ; harmadszor pedig meg lenne az anyag, mely 
eredetileg meg volt.

Pedig mindenkinek kell tudnia, a ki már vidéken 
volt, hogy mily nehéz ott, éppen a hiányos be
rendezés miatt, valamit összetákolni.

Hátborzongás fogja el az embert, ha arra gondol, 
hogy egy vagy más munkát kell előállítani, melyhez 
sok anyag vagy czímirás kell.

Vegyük most még hozzá azt is a rettegéshez, ha
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tudjuk, hogy minden össze-vissza van keverve, 
hogy innen-onnan kell előszerezni a szükségeseket, 
akkor be fogjuk látni, hogy rettegésünk nem alap
talan és hogy az ilyen esetben, többszörösen foko
zódik. Általánosan tudom és tudja minden szak
társam a szomorú helyzetet e tekintetben, mégis, 
legyen szabad nekem, állításom illusztrálásául, egy 
esetet felhoznom.

Ez csak egy eset, de haj 1 csak a szerényebbek
ből ; hol vannak a többiek ? Ennek megmondhatója 
csak az a sok vidéki szedő lehet, ki csak úgy úszik 
és kéjeleg abban, mit itt alább leírok.

# * *

Sorsom, egy időben, elvetett egy nagyobb vidéki 
városba amolyan tótum-faktumnak, hol még az 
engem elfogadott »műintézet«-en kívül öt »mű- 
intézet« boldogította és világosította fel a sötétség
ben tapogatódzó emberiséget saját kiadásában meg
jelenő helyi tárogatójával.

Üzletünkben mindjárt az első nap arra a szo
morú tapasztalatra jutottam, hogy semmiféle czím- 
irás nincsen, a melyből valamit lehetne szedni, 
annyira hiányos volt az, daczára, hogy a nyomda 
alig két éve hogy fennállott.

Szerte nézve, mindjárt feltűnt nekem az a renge
teg betűkeverék, mely a szekrények felesleges reke
szeiben, az álló czímirásos szekrény hátsó felében, 
a négyzetek és gewirtek helyén, nemkülönben a 
regálok alatt pihente örök, elfeledett álmát.

Minden habozás nélkül felfüggesztettem egy időre 
az olyan munkák elkészítését, mely nem volt sürgős 
s melynek elkészítése nem volt időhöz kötve és a
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nyomda összes személyzetével elkezdtem össze
szedni a betűkeveréket.

Ennek összeszedése egy fél napba került és az- 
eredmény az volt, hogy az aránylag kisebb kaliberű 
nyomdában 6, mondd : hat mázsa keveréket hoztam 
össze, mely rejtett magéban mindent: törtszámot, 
mathematikai jelet, czímírást, rézléniát, térzőt, négy
zetet, gombot, pénzt, öntött nyomdaczéget (impres- 
sium), egyszóval: mindent, mi azelőtt meg volt és 
a mit a legszorgosabb kutatás daczára sem voltak 
képesek megtalálni; azaz szőrin-szálán elveszett.

Ilyeténformán razziát tartva a szemét fölött, ki
tisztítottam és helyre raktam mindent és mond
hatom, hogy kétszeres örömmel dolgoztam a tiszta, 
betűkeverékmentes —  és a rendszeresen berakott 
kifujtatott —  szekrényekből.

Azt hittem persze —  az ellenkezőjéről nagyon is 
meg voltam győződve, —  hogy csak nálunk van ennyi 
betűkeverék, másutt nincs, vagy kevesebb van • 
azért tehát ellátogattam a többi »műintézet«-be is, 
egy kis »szemlére«.

És mit láttam ?
Mondhatom, hogy Lóth bámulata és elképedése 

nem lehetett nagyobb, midőn kedves élete párja 
Sodorna és Gomorrha elpusztulásánál sóbálványnyá 
változott, mint az enyém, mert tapasztaltam, hogy 
nálunk piszkos és ocsmány volt minden, de ott 
még ocsmányabb s csak azon az egyen csodálkoz
tam, hogy mikép lehet ily körülmények közt doH 
gozni ?

Hogy nem szóltam az ottani szedőknek e sajná
latos állapotokról semmit, az a körülmények és viszo
nyok ferde állásánál fogva, magától értetődik.
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Bizonyára lesznek olyanok, kik nem hiszik el, 
hogy a dolog a vidéken, a hol pedig, az idő 
elég bőséges volta miatt csakugyan nem szabadna 
az ilyen dolgot tűrni —  ilyen gyászos állapot legyen.

Pedig úg3' van !
Mert az igaz, hogy ki-ki saját érdekében csele

kednék, —  ha bizonyos pénzben dolgozik, hisz a 
vidéken majdnem mind azok —  ha szekrénye mel
lékes és üresen álló rekeszeit, nemkülönben a négy
zet és gewirt rekeszeit kitisztogatná és néha-napján 
szekrényét kifujtatná; mert sokkal jobb benyomást 
is tesz az olyan szekrény, mely tiszta, mint az 
olyan, mely a szekrény szélére gyűlt és onnan a 
betűkeverék temetőjébe temetett betűkkel van tele; 
azután tekintettel kellene talán lennünk arra a drága 
anyagra, mely ott tétlenül hever és mely ránk nézve 
teljesen elveszett s melynek elveszése munkánk 
közben igen sok kellemetlenséget okoz.

Hej, pedig de sok minden napfényre kerülne, ha 
nekiállnának egyszer úgy egy hétfői napon, mikor 
amúgy is kevés és nem sürgős a munka s alaposan 
kitisztogatnák a szekrényeket. Bizony-bizony saját 
maguk is bámulnának annak az értékes leletnek, 
melyet kiásnának a sötétség homályából.

Mert azt csak be fogja látni mindenki, hogy a 
mit a nyomdának a technikai művelet sikeresebb 
keresztülvitelére rendeltek, nem azért rendelték, hogy 
hasznavehetetlenül, holmi nemszeretem, vagy nem
törődömség miatt elásva, szemétmódra heverjen, 
hanem azért, hogy annak a hivatásnak feleljen meg, 
melyre alkottatott s melyre hivatva volt.
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A fenti kép a vidéké volt nagyjából.
Engedtessék meg, hogy a főváros enemű viszo

nyairól is lehetőleg hű képet adjak, azon határozott 
nézetem előrebocsátásával, hogy nem lesz talán a 
nyomdavezető férfiak közül senki, ki az ő működé
sére e néhány sorban gáncsot vagy czélzást fog találni.

Hiszen a dolgok ilyen elfajulásáért, a viszo- 
n}'ok specziális voltánál fogva, nem tehetnek ; mert 
az igaz, a mi ellenőrzés a vidéken lehetséges, az 
itt teljesen lehetetlen, mert ott, a hol száz-száz
ötven ember van egy fedél alatt, ezek között sok 
oly természet van, mit kiismerni s a gonosz termé
szet tulajdonosának rendetlen vagy piszkos voltát 
ellenőrizni teljesen lehetetlen. Meg aztán itt van a 
sok, nélkülözhetetlen számoló szedő, kik bizony, 
bármilyen tiszták és rendszeretők legyenek is, nem 
igen szeretik idejüket olyan dolgok elvégzésére 
fecsérelni, melyért nem fizetnek, a mi végtére nem 
is kötelességük, lévén az ő viszonyuk az üzlethez 
teljesen negatív az ilyen dolgokkal szemben.

A bizonyos pénzben dolgozók is inkább szeret
nek bármit, mint betűkeveréket osztani, pláne ha 
azt nem ők okozták; így tehát a betűkeverék marad 
betűkeverék, melynek se gazdája, se szolgája s így 
szépecskén bevándorol a betűszekrény mellékes 
rekeszeibe, hol bőséges hely kínálkozik számára s 
a hol időről-időre mindig-mindig szaporodik s a 
hol a szekrény végleges hasznavehetetlenségéigpihen- 
het, a mikor is in corpore a használhatatlanná vált 
anyaggal elvándorol az öntőműhelybe, hogy belőle 
új anyag gyártassák.
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A mi tehát a vidéken csúnya volt, az itt a fő
városban sem szebb.

Nézzük azonban itt a fővárosban az ilyen dolgok 
okozatát.

Hogy miért ilyenek a szekrények ?
Igen egyszerű a felelet: azért, mert a folyó

betűs szekrényeknek — eltekintve a lapszedőkétől — 
egyiknek sincs gazdája, mert itt a szekrények 
csak kölcsön útján jutnak egyik szedőtől a másikhoz 
s igy bizony nem igen lehet ellenőrizni, hogy a 
betűkeverék szaporodik-e. Meg aztán nem is törő
dik azzal senki —  és így minden szekrény mindenkié'. 
Így aztán szépecskén ez a szedő is tesz valamit 
a szekrényben talált betűkeverékhez, az is, annyira, 
hogy mig az ábéczés helyek tátonganak az üresség
től, addig a mellék- és üresen álló rekeszek csak 
úgy híznak a túltömöttségtől.

Ha például egy szedő, ki oly szedni valót kap, 
melyben előjön más anyag is, nemcsak olyan, mely a 
szekrényben található, azaz : térző, másfajú négy
zet, jelek, vagy idegen szám vagy betű, akkor mi 
történik ?

Az első dolga persze az lesz, hogy a raktárból 
(depót) beszerzi magának a szükséges dolgokat 
és azokat minden nagyobb gondolkodás nélkül, 
természetesen, a szedőszekrény oly rekeszeibe 
helyezi el, melyben vagy nincs betű, vagy ha van 
is, de van még hely az idegen anyag elhelyezésére.

Eddig tehát jól menne minden, de most jön az, 
hogy a munkával elkészült s így más munka után 
néz; mit megkapva, bizony kisebb gondja is nagyobb 
annál sok szedőnek, semhogy a szedőszekrénybe 
belerakott fölösleges anyagot, mely most már nem
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kell neki, szépen kiszedje onnan és visszaszállítsa 
a raktárba, honnan kapta s a hol rendesen mindig 
örökös anyaghiányban szenvednek.

így kerül aztán, a rendetlenség kifolyása miatt, 
sok anyag a feledékenység sötét homályába ; 
holott az illető szedő, minden nagyobb fáradság 
nélkül —  mert hisz, a jövőben kezdendő munkánál 
okvetlenül ismét a raktárban lesz dolga — szépen 
bevihetné a fölösleges anyagot és így két czélt 
érne e l : először a szekrény tiszta maradna, másod
szor a lehetőséghez képest csökkentené az anyag
hiányt.

Egy másik, igen rossz tulajdonsága sok szedőnek 
az, hogy az osztásnál a tömegesen kijövő és hasz
nálatban leginkább előforduló betűket, mint pl. e, s, 
t, l, z  stb. osztás közben a betűszekrény üres re
keszeibe helyezi el, a mi aztán azt eredményezi, 
hogy a betűszekrény fölösleges rekeszei annyira 
megtelnek, miképen műnyelven élve: csurog egyik 
rekeszből a másikba a betű.

Az ilyen fölösleges betűkészletet a szedő, igen 
helyesen számítva, szedés közben felhasználhatja 
s így ez reá nézve nem veszett kárba. Való igaz, 
hogy sokszor szüksége van neki ezen betűkre, de 
az is igaz, hogy a magyar nyelv sajátságos termé
szeténél fogva előfordulhat az is, hogy minden 
másra, csak arra nem lesz neki szüksége, mit félre
tett magának s így, mi természetesebb, a betű
készlet ott marad használatlanul a szekrény azon 
rekeszében, hova elhelyezve lett s várja a jobb 
időt, hogy onnan kikerülve, hivatásának megfeleljen.

Sokszor el is jön az a várva-várt idő, azonban 
vajmi ritka dolog ez s így az szépen ott marad :

é v k ö n y v . 1895. 5
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szaporítva a betűkeveréket s csökkentve a használ
ható anyagkészletet.

Míg ha ellenkezőleg e rossz szokás helyett, a 
szedők a fölösleges betűkészletet kis csomagokba 
tennék s a munka bevégzése után a fenmaradókat 
a raktárba vinnék, bizony nem állana elő soha az 
áz anomália, hogy még a múlt héten tömeges fölös-: 
leges betűvel rendelkező raktár e héten ne tudja 
kielégíteni az egyes betűket kérő szedőket.

*  *  *

Ha így a fővárosban, egy nagy nyomdában meg
nézünk egy oly szekrényt, mely mindig használva 
lesz, pl. egy folyóbetűs szekrényt, még két szo
morú tapasztalatot teszünk, a mi el kell hogy 
szomorítsa minden jobb érzésű és a tisztaságot 
kedvelő szedő szívét (zárjel között meg kell jegyez
nem, hogy a kisebb nyomdákban és a sokkal kényel
mesebb életet élő vidéki nyomdákban is el van 
harapódzva ez a vétkes könnyelműség).

Az egyik: a szekrények szörnyű poros, piszkos 
volta. Nem elég ugyanis, hogy a szedőnek a szek
rényre rászálló port, mely idővel szépen megnő, 
kell .beszívni munka közben, mi pedig megszám
lálhatatlan betegségnek a szülőanyja, melyben aztán 
a szegény szedő élete végéig senyved, hasztalan 
keresve ellene orvosságot; hanem ottan van egy 
másik rém i s : a szivarozó szaktársak gondatlan
sága annyiból, hogy czigarettáikat vagy szivar
jukat a szekrény rekeszeiben szokják elhelyezni, 
melyről a por aztán szintén a szekrény rekeszébe 
vándorol, mi pedig tudvalévő, hogy ha belélegzi az 
ember, akkor méreg.
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Ez is számtalan betegséget és szembajt van 
hivatva előidézni az amúgy sem éppen egészséges 
lábon álló nyomdásztársadalomban.

Bizony-bizony, ha az ember, de nem a felületesen 
szemlélő, hanem az, a ki szintén úgy húzza az 
igát, miként a többség s kinek a vázolt káros 
rendszer szintén feltűnt talán, vagy ki annak hát
rányos voltát érzi, elgondolkozik ez állapotokon, 
teljes lehetetlen, hogy azokat helyeseknek, czél- 
szerűeknek találja s teljes lehetetlen, hogy ne gon
dolkozzék azon, hogy miképen lehetne ezen el
szomorító és cseppet sem örvendetes állapotokon 
segíteni.

E mindjobban elharapódzó betegség meggátlására 
sok orvosság kínálkozik, de egyik sem oly czél- 
szerű, legalább szerintem, mint a lelkiismeretesség. 
Ma tényleg úgy áll minden —  kivétel nélkül —  
de minden nyomdában, legyen az vidéki vagy fő
városi, kicsiny vagy nagy, —  a helyzet, hogy a 
szekrények hemzsegnek a betűkeveréktőL és a 
piszoktól.

Nem zseniroz az senkit, csupán csak egyes érzé
kenyebb, vagy a tisztaság érzéke iránt némi foga
lommal biró egyeseket; ezek pedig, nem lévén 
lehetséges, hogy egy fecske csináljon nyarat, hagy
ják a dolgok menetét feltartóztathatatlanul rohanni.

Meddő és hasztalan munka is lenne az, mit egy
két buzgóbb szaktárs e nemben tenne.

Egy nagy fővárosi nyomda, sajátságos viszonyá
nál fogva, nem is egykönnyen vihetné azt keresz
tül, hogy 500— 600 szekrényét újból kitisztíttassa : 
mert az, a munkák rendesen sürgős voltánál fogva 
igen sok költséggel járna.

5*
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Azonban mégis megtehetnék ezt s bár, az igaz, 
hogy ez sok költséggel járna, de veszteségük még 
sem lenne, mert a tett kiadást bőven fedezné az 
előkerülő anyag értéke.

Felteszem, hogy ha egy számoló szedőnek az 
üzletvezetőség munkát ad, akkor a szekrényt is — 
melyet előleges összeírás útján kellene megtudni, 
hogy kinél van állandóan —  melyet adna neki a 
munkához, kitisztíttatná vele alaposan s egy ilyen 
szekrény kitisztításáért a megfelelő órapénzt fizetné 
neki.

A szedő az ilyen munkát annál szívesebben meg
tenné, mert nem menne el ezután az étvágya a 
piszkos, poros, betűkeverékes szekrénytől.

Ilyenformán lehetne kitisztíttatni az összes'szek
rényeket.

Hogy aztán a keletkező piszkos, betűkeverékes 
szekrénynek eleje vétessék, üzletszabályzatilag kel
lene azt rendezni.

A betűszekrények tehát betűfaj szerint, csopor
tokban lennének összeirandók. Pl. Franczia bourgis. 
Létezik : itt és itt. Angol ciceró. Létezik: ott és 
ott stb.

Most, ha az üzletvezetőségnek munkája jön s ez 
ki akarja osztani azt, tudja, hogy a szükséges 
betűfajból hol vannak a szekrények.

Ha a szekrénytulajdonost esetleg nem tudja be
állítani ahhoz a munkához, beállít olyat, kinek nincs 
készletében a szükséges betűfajú szekrény s egyben 
mindjárt utasítja, hogy kitől veheti el a munkához 
szükséges szekrényt. Ezzel aztán el lenne érve az a 
czél, hogy a szedőnek nem kellene magát feltartania 
a szekrénykereséssel, meg nem kellene únos-úntalan
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azt a stereotyp refréneket hallania: »Én is mindjárt 
ki vagyok, munkáért megyek be, hátha oda állíta
nak !« meg: »Én nem adom oda a szekrényemet, 
mert tele van osztva !« Vagy még a mi czifrább, le 
is hordják a szekrényt kereső szaktársat, a mi 
bizony az önérzetesebb szaktársnak nem igen tet
szik és kész a perpatvar.

Aztán meg az üzletvezető sem lenne kénytelen 
hallgatni a panaszokat, hogy ez nem adja ide 
szekrényét, az nem; vagy hogy daczára az üzleti 
számításnak, melynél fogva az illető betűfajból kell 
.még szekrénynek lenni, de azt a legszorgosabb kuta
tás daczára sem lehet megtalálni, annyira el van rejtve.

Másodszor pedig elérhető lenne az, hogy a szek
rények mindig tisztán tartassanak, a mennyiben az 
illető szedő, ki a szekrényt kölcsön kapja, saját 
érdekében cselekszik, ha annak fölállítása előtt meg
győződik, hogy az tiszta és betűkeverékmentes-e.

Ha igen, felállítja; ha nem, akkor teljes joggal 
följelentheti a raktárnoknak, mint a hogy teljes 
joggal megteheti az illető, kitől a szekrény elvite- 
tett, ha az nem tisztán és betűkeverékmentesen 
kerül vissza.

Az ilyen rendetlenség elkövetőjét az üzletvezető
ség a legszigorúbban büntethetné. Mert azt meg 
lehet kívánni, kivált akkor, ha az illető saját érde
kében cselekszi azt, hogy minden munkás rend
szerető, pontos és tiszta legyen és hogy a reája 
bízott anyaggal ne úgy bánjék, mint a Csáky 
szalmájával, de úgy, miként azt a más jogos tulaj
donával minden önérzetes ember teszi: lelkiismerete
sen és tisztességesen.
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A betűszekrények tisztán- és rendbentartásáról 
fentebb, elismerem, igen hézagosán, de jóakarólag 
írtam. Nem akartam sehol sem gáncsolni, mert a 
baj általános, csupán rá akartam mutatni a sebre s 
arra gyógyírt tanácsolni.

Jó-e, vagy nem ? nem tudom. De annyit tudok, 
hogy e tanács után menve, úgy a vidéken, mint a 
fővárosban sok, nagyon sok pillanat lesz olyan, 
melyben az illetők be fogják látni, hogy alapos és 
igazságos kifogásaim és tanácsaim jók, hasznosak 
és czélszerűek voltak.


