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______ lem tartom érdektelennek, ha mi „öregek" a
gyakorlati élet mesgyéjén tapasztaltakat a legílletékesebb 
helyen, a mindnyájunk által szeretve istápolt és már 
rövid fennállása után is nélkülözhetetlenné vált Évköny
vünkben lefektetjük. Fontosnak, aktuálisnak tartom ezt 
egyrészt már csak azért is, hogy a szakma érdekében 
utódaink könnyebben nevelődhessenek, másrészt pedig, 
mert azt látjuk, hogy külföldi szaklapjaink az utolsó 
időkben különösen nagy igyekezettel tárgyalják a műve
zető létkérdését és velünk egyetértőén általánosságban 
jelen cikkem gondolatmenetét tartják alapvetőnek.

Lássuk tehát! A művezető az üzem tényleges műszaki 
vezetője legyen. Az üzemben előállítandó munkák szét- 
tagolása mindenkor kizárólag rajta keresztül történjék s 
így módjában legyen bármely pillanatban a munkamene
tet megfigyelni és azt ellenőrizni.

Sokfelé ágazó feladatai — természetesen az üzem 
míneműségének és nagyságának szem előtt tartásával — 
az alább következő magyarázatból — domborodnak ki. 
Ezt megvilágítandó, előbbrevalónak tartom azonban fel
említeni mindazt, amitől a művezető tartózkodjék.

A művezető, mint olyan, ne kultiválja a rendelőveljvaló 
közvetlen érintkezést, annak látogatását pedig okvetlen 
mellőzze. Ezzel nem azt mondom, hogy ehhez képessége 
ne legyen, hanem hogy ez ügykörén kívül essék. Mert 
amennyire hasznothozó lehet cégének, hogy egy első
rangú szakember, aki művezető volt, az irodában mint 
irányító egyén találjon elhelyezést — ha egyébként keres
kedői képességekkel bír —, ugyanoly kevéssé tudná a 
két helyet egyszerre betölteni.

A művezetőnek mindenkor az üzemben a helye, mert 
különben az utóbbi sínyli azt meg. Azok az úgynevezett 
„művezetők", akik e szabálytól eltérnek, elmulasztják 
főfeladatukat, vagy pedig nem tényleges, hanem csak 
„volt" művezetők. E téren alaposan disztíngvální kell és
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amennyiben a hivatása magaslatán álló szakember az 
üzletvezetésbe vagy kereskedelmi ténykedésbe vonat
nék, a közvetlen műszaki vezetéshez megfelelő pótlásról 
okvetlenül gondoskodni kell.

Ne akarjon a művezető mindent egyedül csinálni. 
Mindent neki kell megadnia, sőt szükség esetén meg is 
mutatnia, de nem személyesen kiviteleznie. Ehhez nevelni 
kell embereit. Mindez — talán az egész kis üzemektől 
eltekintve — vonatkozik a manuális munkára.

Minél többet van a művezető másfelé lekötve, annál 
inkább kerül figyelmén kívül az üzem. A feje szabad 
legyen, hogy a munkamenetet magasabb szempontból 
áttekinthesse, felette kell hogy álljon, nem pedig benne 
működni, hogy a megkövetelt teljesítményt kihozza.

Ha a művezető még oly szorgalmas, de az alárendeltjei 
ezalatt nem dolgoznak, a munka nehezen fog elkészülni. 
Egyídőben dolgozni és felügyeletet gyakorolni, azaz egy
szerre mindenütt lenni: képtelenség.

Egyszóval: embereket kioktatni, helyes magyarázato
kat adni futólag odavetett vázlatok kíséretében, többet 
jelent, mintha saját maga megcsinálná: gyorsabb, jobb 
és olcsóbb. Vannak megbízható és olcsó rajzolók, olcsó 
klísémaratók, kik kevés pénzért elkészítenek rajzot és 
klisét. A többköltség csak szinleges, a művezető egyéb 
ténykedésével többszörösen behozza.

Mindezt képes legyen a művezető illetékes helyen 
demonstrálni, hogy meghallgatást találjon, hisz kivételes 
esetek csak szórványosan fordulnak elő.

Ide sorolom még — kisebb üzemektől eltekintve — 
a korrektúra-olvasást is. Ha az üzem terjedelme ezt csak 
valamelyest engedi, korrektor alkalmazása ne mellőztes- 
sék. Szükség esetén néha-néha egy elsőrendű werkszedő 
is segíthet e téren, amennyiben a kisegítés csak rövid tar
tamú. A művezetőnek az ideje a tényleges vezetéshez, 
diszponáláshoz és felügyelethez kell, nem pedig a fel
adatán kivül eső ténykedéshez.

Ezek azok a szempontok, amelyek a művezető tény
kedéséből folyólag alapvetők az üzemre nézve. Csak az 
a művezető, ki időről-időre ráér saját gondolatait is 
rendbeszední, fogja hivatását kellőképen betölteni tudni. 
A teljes és egyedüli felelősségviselés az irodával szem
ben a művezetőnek műszaki megszervezettségéből adó
dik. Helytelenül cselekszik a főnök, vagy pedig valame-

58



lyík igazgató, ha az üzemben személyes diszponálással 
csorbítja ezt a közvetlen felelősségét a művezetőnek. 
Bármily esetbení praktikus magyarázatok, figyelmezte
tések, beosztási óhajok, valamint kifogásolások egye
düli alkalmas leadóhelye a művezetőnél van. Minél 
önállóbb a ténykedése a személyzet előtt, minél jobban 
érzi az egyedüli felelős voltát az üzemben történtekért, 
annál biztosabbak a rendelkezései, annál jobban tartja 
kezében az üzem vezetését és így annál eredményesebb 
az üzem működése.

A művezető irodája, vagy legalábbis munkahelye, 
lehetőleg központilag legyen elhelyezve. Az állami és 
házítelefonnal való összeköttetés, szócsövek, jelzőcsen- 
getyük stb. effélék a közelében: elengedhetetlen kellékek. 
Elsőrendű világosság, elegendő nagy hely, terjedelmes 
utánnézőívek felfektetésére okvetlen szükséges. Bősége
sen legyen ellátva mappákkal, tasakokkal a beérkező és 
kimenő okmányok és egyéb efélék befogadására.

*
Beszéljünk a művezetőről, mint egyéniségről! Mi pre

desztinálja őt vezetői mivoltára és mit vár a szakma is tőle.
Egy szakma elhivatottsága, de a művezető ténykedése 

is egyértelmű a köznek való szolgálatteljesítésével. így 
kell, hogy felfogja az előretolt őrsön álló művezető a 
sokoldalú, a gyakran hálátlan hivatásának kötelességeit.

Mint önkéntértetődő valami bontakozik ki ilyen tény
kedés mellett a művezető egyénisége. Ha előirt útjait, 
amelyeket követnie kell, hogy a gyakorlati életben vezető i 
pozícióját megerősítse, csak egy kissé követjük, tisztán 
nyomul előtérbe, hogy a műveltség mindezek felett áll. 
így jutunk közelebb a művezető szükségelt szakmai to
vábbképzéséhez, amely egyike a legfőbb előfeltételeknek, 
az egyéniség alátámasztásának.

A továbbképzés feltartóztathatatlan követése az összes 
grafikai szakmákban általános megbecsülést arat, mert a 
szakmai és az egyéni intelligencia együvé tartozó ténye
zők, miután előbbenít az utóbbival szerves egésznek kell 
tekintenünk. Minden valamely vezetői állást betöltő kar
társ igyekszik a grafikai szakmában a továbbképzést 
kultívální, minden alkalmat megragad, hogy a grafikában 
előforduló újításokat tanyulmányozza, felülvizsgálja az 
üzemének hasznot hajtó legjobbat, hogy ezáltal az általa 
vezetett üzemnek lehetőleg előnyöket szerezzen.
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A h idevágó, különösen a mostani nehéz időkben 
hézagpótló előadásokat, tanulmányi kirándulásokat az 
illetékes különféle szakkörök felváltva és együttesen 
szokták megrendezni, csak látogassa is ezeket a műve
zető kivétel nélkül, mert a szakmában való továbbképzés 
nélkül az egyéni műveltség teljesen kizárt dolog. Tartsa 
azután kötelességének a művezető az ílymódon meg
szerzett tudást és képességet szakmája érdekében hólab
daszerűen kollégáinak továbbadni és nem önző módon 
magába zárni.

Az ílymódon vértezett művezetőnek módjában lesz 
azután képességeit üzeme számára hasznosítani és így 
abba a helyzetbe jut, hogy hatáskörében könnyen vállal
hatja a köteles és el nem vitatható felelősséget. Egyszóval 
akkor cselekszik leghelyesebben a művezető, ha a nagy 
köz érdekében a szolgálatkészségnek mintaképét adja, 
vállalatának pedig éppúgy, mint a rendelőknek mérték
adó tanácsokkal rendelkezésére áll. Hogy munkatársait, 
illetve alárendeltjeit célirányosan serkentse a beosztott 
munkák lelkiismeretes elvégzésére, legyen ő mindenkor 
személyzetének igazságos és önzetlen szószólója és szük
ségszerűen az a bizonyos becsületes összekötőkapocs 
feljebbvalói és a munkásság közt, amely nélkül harmo
nikus együttműködés józanul el sem képzelhető.

Sok mindent fűzhetnék még a művezető egyéni mi- 
voltához, jelleméhez és követendő eljárásaihoz, de mert 
örökké fennáll annak a magyar közmondásnak : „Ahány 
ház, annyi szokás" igazsága, a mai kor szellemében élő, 
intelligens művezetőre kell bíznom cikkem okszerű ki
építését úgy a teóriában, mint főképpen a gyakorlatban. 
A fontos az, hogy a művezető sohase gondoljon csak 
magára, alkalmazkodjék a nagy köz kívánalmaihoz és 
meg tudja értetni a környezetével úgy felfelé, mint lefelé, 
hogy „nem mindenki járhatja a táncot, valakinek a 
zenét is kell szolgáltatnia".

Cikkem befejezéséül még csak néhány őszinte intő 
szó az ezídőszerínt még aktíve működő művezetőkhöz és 
az ilyen nem irigylendő pozíciót talán már ambicionáló 
fiatal kartársakhoz : Gyeplő nélkül ne üljék meg a lovat 
semmi áron s azt teljes erővel fogják, mert különben egy 
szép napon lovuk — akár sunyi módon, akár pedig 
rakoncátlan ugrással — eltávolodik alóluk, ők a földön 
fekve maradnak és sóvár szemekkel bámulhatnak utána.
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