
A g ép m ester  adm inisztratív  m ű k ö d ése .

Irta Fuchs Zsigmondi

Valahányszor oktató szó hangzik, mely szakmánk legele
mibb fogásait tágabb körök tudomására adni igyekszik, rend
szerint ama lakonikus válaszra lehetünk elkészülve az érdekeltek 
egy részéről, hogy hisz ezt már minden tanoncznak tudnia kell, 
minek ily nevetséges dolgokkal előhozakodni.

Hogy ez a közöny, különösen azok részéről, kik szakmáj ok 
legkezdetlegesebb dolgaival sincsenek tisztában, nincs helyén, 
tanúskodik sok évi gyakorlatunk s gépmestereink egy része, 
kik tényleg oly csekély dolgokkal, melyeket »minden tanoncz
nak tudnia kell«, nincsenek tisztában s így nem ritkán jutnak 
ama kellemetlen helyzetbe, hogy saját felelősségüket a rendel
kezésükre bocsátott segédszemélyzetre akarják hárítani.

Jelen közleményünkben a gépmester szorosan vett technikai 
működésétől eltekintve, csakis annak adminisztratív teendőiről 
akarunk egyet-mást elmondani, teszszük pedig ezt ama tapasz
talatból kiindulva, hogy azt a mindinkább terjedő téves fel
fogást és nembánomságot, mely gépmestereink egy részénél 
lábrakapott, s melynek eredménye az, hogy a gépmester nem 
tud különbséget tenni a saját és a segédszemélyzet működési 
köre közt, eloszlassuk.

Először is hangsúlyoznunk kell, hogy mindenért, a mi a
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gép körűi történik vagy történni kell, egyesegyedűl a gépmester 
felelős. Ez az alapelv megdönthetien, mert hiszen a hozzá 
beosztott segédszemélyzet kötelezve van az ő utasításait kö
vetni. Ha tehát a gépmester elmulasztja gyakorlatlan vagy a 
felelőtlenség tudatában levő segédszemélyzetének ellenőrzését, 
az ebből folyó következményeket csak magának tulajdoníthatja.

* * *

Kezdjük először is a gép kezelésével a nyomás megkezdése 
előtt. Sokan csodálkozni fognak, hogy a gép kezelését a gép
mester adminisztratív működési körébe vonjuk. Az utóbbi 
évek gyakorlata arra a sajnos tapasztalatra juttatott minket, 
hogy nagyon ritka az olyan gépmester, ki a gép kezelésére 
a  szükséges figyelmet fordítja; hozzá kellett szoknunk, hogy 
a gép gondozása teljesen a segédmunkásra van bízva, a gép
mester pedig csak akkor nyúl kétségbeesett ábrázattal az 
olajos kanna után, ha a gép az elhanyagolás következtében 
elakad. Ha azonban a gépmester saját kötelességének tartaná, 
hogy a munka megkezdése előtt reggel és délután a gép 
kenésénél a segédmunkást ellenőrizze, sok kellemetlenségtől 
megkímélné magát s nem kellene azon igyekeznie, hogy a 
felelősséget a segédmunkásra hárítsa, s rettegnie attól, hogy 
nem fogják-e ez eset miatt elbocsátani.

De menjünk tovább és nézzünk meg egy beemelésre kész 
formát, melyet tegyük fel, hogy a gépmester másnemű elfog
laltsága miatt a tanoncz zárt, oly ferdén, akár csak a térkép 
görbeségei. A gépmester, ki, tegyük fel, kivételesen most nem 
olvas újságot, hanem az alsó ívvezető szalag* elszakadása által 
okozott kár helyrehozásával volt elfoglalva, nem tartja szüksé
gesnek, hogy a formát a gépbeemelés előtt alaposan megvizs-

* Hát ezt a gyakori esetet is sokszor el lehetne kerülni, ha a gépm ester 
a munka megkezdése előtt segédm unkásnője által a  szalagokat m egvizsgál
ta tn á , és hogy ez megtörténjék, a rra  szigorúan ügyelne, ezzel sok keserű 
órá tó l kímélné meg a  szedőt, a ki a  sérült betűk kicserélésével a  gépben 
fekve töm érdek időt kénytelen elpazarolni. S zerk .
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gálja, hogy esetleges, a tanoncz által okozott hibát még a forma- 
záró-asztalon ki lehessen javítani; dehogy, a formát, bármily 
állapotban legyen, beemelik, s a revízió alkalmával — mely egy 
•órával tovább tart — mutatkoznak aztán a hiányok: ferde, 
fordított léniák, elcsúszott és elgörbült térzők a táblázatos sze
désnél ; eldőlt betűk, fölcserélt oldalszámok, nem ritkán hamis 
formátum stb. tömör szedésnél.

A ki azt hiszi, hogy a gépmester ily eset után magába- 
szállván, belátja hibáját és ezutánra nagyobb figyelmet fogad, 
az nagyon csalódik; ezúttal a tanonczra akarja hárítani a fele
lősséget s azt hiszi, hogy ha ilyenkor jól megrázza a tanoncz 
üstökét, hát ő kötelességének eleget tett s a dolog felett most 
már napirendre akar térni. Csakhogy a főnök az ilyen ítélke
zéssel rendesen nincs megelégedve s helyes logikával a gép
mester személyében a valódi bűnöst sújtja.

Tehát a gép már meg van kenve, a forma revideálva és 
beemelve. Míg a gépmester az egyengetés munkáját végzi, a 
segédmunkásnő a papirutalványnyal a raktárba megy, hogy 
•a szükséges papirt ellenőrzése mellett ott átvegye. Nagyon 
természetes ama föltevés, hogy a gépmester az átvett papír
mennyiség helyességéről meg fog győződni, mert általános 
az a szokás, hogy a több ívből álló munkához szükséges 
papirt együtt utalványozzák. Az is gyakran előfordúl, hogy 
egyik-másik munkából néhány finom példányt rendelnek. A gép
mesternek elmulaszthatlan kötelessége, hogy mindenről, a mi 
a  megrendelésre vonatkozik, magát tájékoztassa, hogy mód- 
jábán legyen a segédszemélyzet ellenőrzése. De mi történik 
a legtöbb esetben ? A gépmester átadja a papirutalványt a 
segédmunkásnőnek, a nélkül, hogy belepillantana, s teljesen 
rája bízza ez értékes anyag további kezelését. De az ily közö
nyösségnek következményei rövid idő múlva már mutatkoznak, 
mert csak véletlen, ha a dolog darab ideig simán megy; aztán 
a  szükséges példányoknál kevesebbet vagy többet nyomnak, 
a  finom példányok nyomását elfelejtik. Miután csak néhány 
nap múlva veszik észre a megtörtént hibát, a szedés már el
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van osztva, s ha a gépmestert kérdőre vonják, lelkiismereti 
furdalások nélkül a segédmunkásnőre hárítja a hibát, s nem 
gondolja meg, hogy tulajdonképen az ő kötelessége lett volna 
személyzetének működését ellenőrizni.

A forma nyomásával most már elkészültünk, s azt tapasz
taltuk, hogy a segédmunkásnak, a tanoncznak és a segéd
munkásnőnek kellett az eddig előfordúlt rendellenességekért a 
felelősséget viselniük. Hol kezdődik tehát a gépmester felelős
sége, ha minden előforduló rendellenességért a felelősséget a 
hozzáutalt és neki alárendelt személyzetre akarja hárítani ? 
A gépmesteri tudomány nem terjed tovább a forma egyen- 
getésénél ? De nézzük csak, talán a gép megindításakor kez
dődik az ő tevékenysége, talán ő felelős a nyomás kifogás
talanságáért ? Csalódunk; a kirakólány, ő a hibás minden 
esetben; ha a nyomás nagyon fekete, vagy nagyon halavány, 
ha spíszek mutatkoznak és az összes példányokon át mindig 
jobban fejlődnek, ha a szalagok vagy zsinórok elszakadnak 
és a formát megcsonkítják, ha a punktura eltolódik s jó ideig 
regiszter nélkül nyomnak, ily balesetek után mindig megtalálja 
a bűnbakot, kire a felelősséget hárítani akarja, hogy saját 
tehetetlenségét vagy hanyagságát palástolja.

A gépmester feladata, hogy segédszemélyzetét hivatásának 
teljesítésére úgyszólván nevelje, hogy aztán mindenben, a mi 
a gép körűi történik, bizonyos mértékben a gépmester egyéni
sége nyilvánuljon, — de nem oly értelemben, mint előbb 
leírtuk — akkor ez a gépmester — kit előnyösebb pozicziója 
miatt szedőkollégája méltán irigyel — teljesen betölti a nyom
dában helyét, míg azonban ha ez nem így van, úgy saját 
megbizhatlansága és könnyelműsége átragad környezetére s 
aztán együtt a leírt eredményt érik el.


