
ROSSZ KÉZIRATOKRÓL

kéziratnak általában azt nevezhetjük, amelyik 
mindenekfelett könnyen olvasható, stílusa sima és gör
dülékeny, helyesírása, írásjeleinek felrakása kifogástalan.

A jó kézirat eme meghatározásából azt lehetne követ
keztetni, hogy a szedő szempontjából a legjobb sorról- 
sorra kimenő nyomtatott kézirat. A nyomtatott kézirat
ról való szedés nem egyéb, mint lélektelen másolás, 
amely nem igényel semmiféle különösebb szellemi 
képességet.

Ilyen úgynevezett „kéziratról" a kisebb értelmiségü 
és képzettségű szedő is elfogadható munkát produkál. 
Az értelmes, a lényeget is figyelemmel kísérő és megértő 
szedő — bármilyen sajátságosán is hangzik ez — éppen 
a nyomtatott kéziratról szokott — lélektanilag megma
gyarázható — kifogás alá eső, hibás szedést produkálni.

Az értelmes szedő ugyanis, ha nyomtatott szövegről 
szed, könnyelműen dolgozik, igy gépies munkát végez. 
Ellenben, ha nehezebben olvasható és nem mindennapi 
problémát tárgyaló kéziratról szed, egész figyelmét és 
tudását munkájára koncentrálja és a legkífogástalanabb 
szedést adja, mert észszerű munkát végzett.

A szedők univerzális tudása és intelligenciája külö
nösen fontos a soröntő szedőgépeknél, mert tudvalevő, 
hogy egy betühíbáért is újra kell szedni az egész sort.

Itt tartom szükségesnek megemlíteni, miszerint igen 
fontos az, hogy a művezető a szedőszemélyzet értel- 
mességét egyénenként'ís ismerje. Feladata magaslatán álló 
művezető ennek a megismerésnek szükségességét nem is 
téveszti szem elől és megfigyeli az újonnan belépő szedő 
korrektúráját, de még a neki kiosztott kéziratokat is. 
Ezzel rendkívül sok esetben jó eredményt lehet elérni 
és nemcsak a szedőnek és munkaadónak, de a régi 
patriarchális nyomdászmentalitásnak is jó szolgálatot 
lehet így tenni. Ha a nyomdába újonnan belépő szedő 
bebizonyította, hogy kéziratról is elfogadható szedést
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produkál, úgy ezáltal magát rokonszenvessé és meg
becsültté tette. Ellenben hiába produkált egy másik szedő 
többet, ha rossz korrektúrája miatt, a sok újra kisze
dendő sorért teljesítménye sajnálatosan leromlott.

Sok esetben a rossz kézirattal szemben kínos kífaka- 
dások esnek a szedők részéről és közülük sokan, úgy 
gondolják, hogy a kéziratot szolgáltató egyén írói kvali
tása is olyan, mint a kézirata. A legtöbb esetben téves ez 
a feltevés. Azzal a váddal sem lehet az írókat illetni, 
hogy hanyagságból vagy közömbösségből nehezítik meg 
a szedők munkáját.

Van akárhány kiváló író, aki nem tud szépen írni. 
Amikor pedig rohanva-járó legszebb gondolatait — 
csupa kényszerűségből — kézzel írja le, többnyire a leg
nagyobb gyorsasággal dolgozik, hogy írásművének talán 
legértékesebb részei leírás előtt el ne röppenjenek.

Ezek egynémelyíkével megtörtént már, hogy a szedő 
egyes szavak olvasásánál zavarva jött és a közelben tar
tózkodó íróhoz fordult, hogy olvasná fel híeroglífszerü 
rejtvénynek is beillő kéziratát. A szerző jó darabig nézte 
— tehetetlenül ákombákumjaít, de képtelen volt elol
vasni. Végtére azt tanácsolta, hogy szedje egy értelme
sebb szedő ki és a kérdéses szavak helyére szedjen az 
értelemnek megfelelő szöveget.

Ilyenkor lép előtérbe az a szedő, akinek intelligenciája 
következtető, kombínativ képességét megnövelte. Az 
ilyen szedő azután az olvashatatlan szavak helyett az író 
gondolatmenetének megfelelő szöveget szed és eme 
rábízott feladatot a legteljesebb megelégedésre oldja 
meg. Előfordult, hogy ilyen eset után a szerző egyszer 
és mindenkorra felhatalmazta az illető szedőt, miszerint 
más alkalmakkor is belátása szerint szedje a kézirat 
olvashatatlan részeit. Az ilyen kiváló szedő nagy hasz
nára válik az üzemnek és nagy szolgálatot tesz az írónak is.

Való igaz, hogy sok bajt, időveszteséget, izgalmat, 
bosszúságot hoz a rossz kézirat a személyzeteknek, 
anyagi kárt a nyomdának.

És kérjük bár szép szóval az írókat, hogy írjanak 
olvashatóbban, vagy tiltakozzunk udvarias-erélyes for
mában a rossz kézirat ellen, ez a kívánságunk és törek
vésünk azonban, sajna, szerény óhaj marad továbbra is.

Befejezésül kívánok minden nyomdásznak — mégha 
rossz is — annyi kéziratot, hogy sose fogyjon el.
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