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TÜig van foglalkozás, melyben az ember annyira a szemére 
volna utalva, mint a könyvnyomtatásban.

Jó szedő csak jó szemű ember lehet, a ki nemcsak az egyes 
betűket ismeri meg egy szempillantással, hanem a ki mindkét 
szemével is lát, hogy a szedőszekrény rekesztékeinek távol
ságait, közeit biztosan megbecsülje, s keze járását és két szeme 
mozgását pontosan összegyakorolhassa. Első sorban tehát a 
szedőtől kell megkövetelni, hogy jól lásson.

Jó szemének kell lenni a javítónak (korrektornak) is, bár ő 
rá nézve nem annyira a látás éles volta határozó, mint inkább 
a figyelem élénksége készteti őt a hibák azonnal való meg
találására. Ugyancsak a szem gyakorlottsága, a gondolkozás 
fegyelmezettsége nevel a szedőből tördelőt (mettőrt), habár 
talán a látása élessége már csökkenőben van.

Aránylag kevésbbé éles látással is beérik az ólomöntök, gép
mesterek, hajtogatok és a segédmunkások.

Mivel éppen a szedőre nézve a lehető legjobb látást kell 
megkövetelni, kötelezővé kellene tenni a szedőnek készülő ifjak 
szeme megvizsgálását. Ugyanis alig képzelhető szomorúbb lát
vány, mint mikor hibás látású ifjúnak kell azt a tanácsot adni,
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hogy — a szedőségben elvesztegetett négy-öt év múltán — 
okvetetlenűl más pályát válaszszon. Avagy helyes dolog-e, 
mikor a munkabírás legszebb korában kellett rokkantnak kije
lentenem olyan harminczesztendős szedőt, a kinek gyermek
kora óta hibás volt mind a két szeme.

Ha kötelezővé lenne a szedő-növendékek szemének meg
vizsgálása, a legszigorúbb mérték a teljes látás lenne (f), vagyis 
a szemvizsgáló tábla öt méterre számított nagyságú betűinek 
öt méternyiről való pontos megismerése. Ha nem valami sok 
a jelentkező, elfogadható az sőt A  látás is, az utolsóelőtti 
avagy ezelőtti sornak öt méternyiről olvashatása. Az olyan 
ifjút, a kinek ismétlődő szaruhártyagyuladás miatt fehéres fo l 
tok vannak a szemén s ezek miatt egyik szemén sincs meg 
az rV látás, nem szabad szedővé nevelni, holott ha az egyik 
szemének teljes a látása, a másik szemére jóval csekélyebb 
látással is megelégedhetünk, csak ne legyen ez a szeme vak. 
A szaruhártyai homályok azért is figyelmet érdemelnek, mert 
a zárt levegőben, lámpánál dolgozó szedő könnyen újabb gyúla- 
dásokat szerezhet, ha megvan rájuk a hajlandósága.

A fiatalkori messzelátóság (hypermetropia) egészben véve 
nem akadály a szedőpályára, hogyha nem szertelenül nagy
fokú ; kellő szemüveg rendesen megszünteti a hamar fáradás 
kellemetlenségeit. Nagyfokú messzelátóság azonban többnyire 
nem teljes látással is jár s így még üveggel sem való finom 
tárgyakkal való foglalkozásra. Ugyanezt kell a szem összetett 
fénytöréséről (astigmatismusról) mondanunk.

A közellátóság (myopia), ha nem haladja meg a három 
dioptriát, voltaképen igen alkalmas állapot a szedőségre, hogyha 
a szedő kíméli szemét, nem növeli közellátósága fokát. A három 
dioptriánál nagyobbfokú közellátó Sággal jobb, ha nem bocsát
juk a fiatal jelentkezőt szedő pályára, mert nem tudhatjuk, 
mily nagy fokra fajúihat el a közellátósága.

Jó volna a szemizmok állapotát is számba venni. A kancsal
ságot könnyű megismerni. Ez ellen az szól, hogy a kancsal 
ember, ha idejében nem szüntették meg a kancsalságát, min
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dig csak fél szemével néz, azért a szedőszekrény előtt nehe- 
zesen bir kellő gyakorlottságra szert tenni. A két szem össze
nézető izmainak hamar kifáradása, az u. n. izom-elégtelenség 
pedig csak operálással avagy hasábos szemüveggel hárítható 
el, s tehető a szem munkabíróvá.

Föltéve, hogy ilyen előleges vizsgálattal csupa alkalmas 
szemű szedő jutott be a könyvnyomtatóba, még akkor is sok 
figyelmet és gondozást kiván a szemük.

Első követelmény a jó  világítás. Persze a nappali vilá
gosság a legjobb, ha ugyan nem sötét a helyiség, hanem hatal
mas ablakok juttatnak minden szedőszekrényhez elégséges 
világosságot. Azonban az éjjeli világítás is ma már olyan töké
letes, hogy megkövetelhetjük az olyan berendezést, mely a 
munkás szemének legkevésbbé árt. Legjobbnak mondható a 
villámos világítás, hogyha kápráztató hatását a szemtől elhárít
juk. Elég jó az Auer-fény is. A közönséges lobogó gázlángot 
ki kell a nyomtatóhelyiségből tiltani, mindenféle egyéb gyönge 
világítással együtt, a minők mellett a régi szedők dolgoztak volt.

Különösen a közellátó szemű szedők vigyázzanak, hogy jó 
világításban dolgozzanak. Egyszersmind nekik kell leginkább 
a helyes testtartásra ügyelniük. A munkába való belegörnyedés, 
a nyakuk lehorgasztása, a szoros inggallér viselése, mind vér
torlódást okoz az agyvelőben és szemgolyóban s sietteti a szem 
közellátóvá fejlődését vagy a meglevő közellátóság növekedését. 
A közellátó embernek szemüveg kell, csakhogy ragaszkodni 
kell a szemüveg viselésére nézve bizonyos okszerű szabály
hoz, t. i. az ennek a szabálya, hogy a kinek kisebbfokú a 
közellátósága, — egész három dioptriáig — munkához ne hasz
náljon szemüveget, nézzen puszta szemmel, neki csak akkor 
kell szemüveg, ha a messzeségbe n é z ; ellenben a kinek közel
látósága három dioptriánál nagyobb, annak a munkához olyan 
szemüveg kell, a mennyivel nagyobb a közellátósága három 
dioptriánál, pl. 5 D.-nyi közellátóság mellett 5 D.-ás üveg kell 
az utczára, 5 — 3 =  2 D. a munkához.

A rendes szemű emberre nézve fordulót jelent életének
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45-ik esztendeje. Ekkor kezdődik az öregkori messzelátóság 
(presbyopia). Ennek beálltáért nem kell a foglalkozást okolni, 
elérkezik magától is, meg sem kell tőle ijedni. Megérett a szem 
a nagyító szemüvegre. Föntebb szóltunk a fiatalkori messze- 
látóságról, a kinek ilyen a szeme, korábban rászorúl a nagyító 
szemüvegre, meg az ilyeneknek, ha korosabbak lesznek, erő
sebb szemüveg való, mint azoknak, a kik rendes szeműek 
voltak. Azonban jó szemüvegre mindig szert tehetnek a messze- 
látók, ha egyéb bajuk nincs. Nem szabad megijedni, ha az 
orvos mind erősebb-erősebb szemüveget rendel.

A messzelátókra, mondhatni, nem olyan ártalmasak, a miket 
föntebb a közellátókról mondottunk, már csak azért sem, mert 
a messzelátó ember mindent hamarább észrevesz, a mi a látás
ban hátráltatja, s előbb gondoskodik az elhárításáról.

Öregedő messzelátókra nézve legnagyobb veszedelem a zöld 
liályog. Nem gyakori baj, de ha valaki észreveszi, hogy üve
gén sem lát, a lámpafény szivárványosan szétterül szeme előtt, 
tapintásra pedig kemény a szeme s benne erős feszítő fájást 
érez, zöld hályogra kell gondolni, s azonnal orvosoltatni.

Ugyancsak az öregedés jele a szürke hályog. Lassanként, 
fokozatosan vész a látás, míg az operáló kés alá kerül a szem. 
A szürke hályogot csak orvos állapíthatja meg. Egyébaránt a 
szürke hályog minden öreg ember közös sorsa lehet, s szedők 
közt még, mondhatni, aránylag ritka. Alfélé pályafejező baj. 
Lehet ugyan jól operálni, de az operált öreg ember már nyuga
lomra vágyik, nem kívánja újra kezdeni szemerőltető munkáját.

A könyvnyomtatók legsajátabb szembaja az ólommérgezés 
okozta látóideg-sorvadás. Ezt ugyan az iszákosság és erős 
dohányzás is előidézheti, de e helyütt nem akarok azokról a 
szerencsétlenekről szólani, a kik akaratuk gyöngeségénél fogva 
e mérgek áldozatai szoktak lenni. Csupán a rendes, józan 
könyvnyomtatókhoz intézem szavam.

A mérgezettnek ködös, borús lesz a látása, finomsága vész, 
mind kevesebbet-kevesebbet lát az ember, végre egyáltalában 
nem bir olvasni. A foglalkozás anyaga, az ólom, hatja át a
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testet, s a hogy egyéb idegeket is megmérgez, megrontja a 
látó ideget is. E végzetes baj elkerülésére mindent el kell követni, 
hogy az ólomnak a testbe jutását elhárítsuk. Legfontosabb 
dolog erre nézve az étkezés szabályozása. Az ólmos levegőjű, 
ólmos szennyű dolgozó-helyiségben nem szabad megengedni 
az evést, még csak a kenyér vagy gyümölcs evését sem. 
A munkából távozó öltözzék tisztába, s mielőtt evéshez ülne, 
mosdják meg tisztára, ne tapadjon az ólom szennye se a kezén, 
se az arczán. Gyakori fürdés is szükséges az ez irányban való 
védekezésben.

E mellett szigorúan gondoskodni kell a dolgozó-helyiségek 
tisztántartásáról és szellőztetéséről. Azonban söpréskor, mikor 
a por felszáll, ne tartózkodjanak a munkások a söprött helyi
ségekben.

A művelődés, a mikor mérges anyagokat is von foglal
kozása körébe, ártalmakkal is fenyegeti munkásait; azonban 
éppen az okszerű művelődés adja meg annak is a  módját, 
hogyan lehet és kell az ártalmakat elhárítani s a munkás éle
tét, egészségét, testi épségét alkalmas módon, szorgossággal, 
figyelemmel és emberszeretettel megoltalmazni.

Testünknek legnemesebb, legkényesebb része a szemünk, 
ennek megóvására, épségben tartására kell leginkább töreked
nünk, befogadnunk a jó szívvel adott jó tanácsokat.


