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Mint tudjuk, a betűszedés egyik főalapelvét a 
pontos kizárás képezi és ez alapelv kihat 

nemcsak a sima (compress) szedésre, hanem egy
általán úgy a táblázat-, mint a műszedésre is.

Bármit szedjünk, vagy bárkit oktassunk, ez alap
elvet mindig szem előtt kell tartanunk, mert e 
nélkül munkánk hézagos.

Tapasztalhatjuk ezt leginkább a táblázatos szedés
nél, hol a legcsekélyebb hiba folytán, vagyis a 
helytelen és rossz kizárás következtében a lineák 
nem állanak és a szedőnek a nyomás alkalmával a 
gépben kell ezen segítenie. Míg ellenben oly munká
nál, melyet pontosan kizártunk, minden fennakadás 
nélkül eszközölhető a nyomás és nem kell a revizió 
végett a gépnek hosszú szünetet tartani.

Ez alkalommal a rovatos szedésről szándékozunk 
egyet-mást elmondani. Van benne sok kicsinynek 
látszó dolog, és mégis igen sokan ferdén fogják föl, 
mi egyöntetű munka mellett sokkal könnyebben és
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sokkal gyorsabban eszközölhető és készíthető, mint
a vak bizonytalanságban.

Igen sokszor előfordul, hogy kimutatásoknál, 
költségvetéseknél, évi jelentéseknél stb. a szöveg 
között rovatos kimutatások is vannak, t. i. szám
csoportok a szöveg között, esetleg a sorok elején 
vagy végén, néhol pedig egyes nagyobb tételek 
részletezése kisebb számcsoportokkal.

Az ilynemű munkák a táblázatos szedés keretébe 
tartoznak ugyan, csakhogy miután azok vonalakkal 
ellátva nincsenek, a hozzá tartozó szöveget, illetve 
bevezető részt a sorok elején találjuk, vagy pedig 
a számcsoportok fent fejjel vannak ellátva; úgy 
ezek szedését nem rovatonkint, hanem a sorok széles
sége szerint kell szednünk. Ennyiben különbözik ez 
a táblázat-szedéstől s már azért is szükséges azok 
pontos kizárása, hogy az egymás alá tartozó szöveg, 
vagy az egymás alá tartozó számok mindig egy 
irányban álljanak.

Miután az ilynemű munkákat terjedelmüknél fogva 
rendesen töhben szedik, nagyobb nyomdákban meg 
általában számoló szedők által végeztetik: egy
öntetűség, gyorsaság és biztosság szempontjából 
igen ajánlatos a betűszedésnek e nemét egy kissé 
tanulmányunk tárgyává tenni, főkép már azért is, 
mert egy munkát többen szednek és ha mindegyik 
másként szedné, —  mint az igen sokszor előfordul —  
úgy a mű tördelőjének gyűlne meg a baja, a mennyi
ben a számrovatok beosztását újra és egyformára kel
lene neki beosztani, vagy pedig a szedőnek a kiszá
mítást és a helyes beosztást újra kellene végeznie, mi 
által igen sok időt veszítene és a hét végével csak arra 
ébredne, hogy heti keresménye alig több a semminél.
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Miután az ilynemű szedéseknél a rovatok külön 
fejet csak ritka esetben kapnak, így arra kell töre
kednünk, hogy az egymás alá tartozó rovatok 
szélessége egyforma legyen, úgy, hogy a legszéle
sebb számrovat a megfelelő interpunkcziókkal sem 
az előtte levő szövegre, sem az esetleg mellette 
levő második rovatra ne tapadjon és hogy a számok 
azok sorrendje szerint (egyes, tizes, százas, ezres 
stb.) egymás alá kerüljenek.

A leghelyesebb eljárás az, ha a kéziratból ki
keressük a legtöbb számot magában foglaló-rovatot 
és mindvégig e szerint osztjuk be, vagyis czímtől 
czímig. Az is előfordul, hogy több rovat van egy 
oldalon, úgy azokat is számításba kell vennünk.

Például: ha negyven ciceró szélességű szedésnél 
az oldal elején az első rovat számára nyolcz ciceró 
szükségeltetik és e rovatra vonatkozó számok még 
előfordulnak, úgy az első rovat után következő sorok 
végére mindenütt nyolcz cicerót teszünk, hogy az illető 
számok a maguk rendje szerint egymás alá essenek.

Ha már most alább meg olyan sorokra találunk, 
hogy egy-egy sorban még ezenkívül vagy két rovat 
fordul elő és mindegyik rovat részére hat-hat ciceró 
szükségeltetik, úgy az első többrovatú sor után 
következő sorok végére mindenütt húsz cicerót 
teszünk. Magától értetődik, hogy e beosztást csak 
addig eszközöljük, míg a háromrovatú szedés tart.

Arra mindenkor ügyelnünk kell, hogy a rovatok 
előtti, mint a rovatok utáni szöveget mindenkor az 
oldal teljes szélességére szedjük. Csak az esetben 
kell a sorok végén mindenütt üres tért hagynunk, 
ha az egész műben előforduló rovatszámok egy-* 
másra vonatkoznak.



Ha a rovatos szedés között czímek fordulnak 
elő, úgy azokat tompán kezdjük és az utolsó sort 
középre zárjuk, de a rovatoknak megfelelő üres tér 
a czímsoroknál is meghagyandó. Ellenben ha rovatos 
szedés csak a czímsorok után fordulna elő, úgy 
azokat úgy szedjük, mint más közönséges műveknél.

A számokra igen nagy gond fordítandó, hogy 
azok sorrend szerint egymás alá kerüljenek. Figye
lemmel kell lennünk a f r t  és lír. számaira, továbbá 
az esetleg előforduló százalékokra.

A számok alkalmazásánál igen sok eltérést tapasz
talhatunk. így ezeknél is az egyöntetűséghez kell 
ragaszkodnunk. Ha egymás alá tartozó számoknál 
a tízezreknél adunk interpunkcziót, úgy adnunk kell 
az egyes ezreseknél is, mert máskülönben a számok 
nem állanak egymás alatt. Ha a százalékot képező 
számokat ugyanabból szedjük, miből a számrovatok 
vannak, úgy a pont felfordítandó, hogy a szám 
felső testéhez essék; ha pedig a százalék tört
számokból szedetik, akkor mint közönségesen alkal
mazzuk.

Némely helyütt az ilyen műveknél előforduló 
százalék-számokat egy-két fokkal kisebb számokból 
szedik, de ez nem praktikus, mert az alárakás által 
a szedő igen sok időt veszít. Ez eljárás helyes volt 
egy évtized előtt, mikor még a törtszámok úgy 
öntettek, hogy egy felső és alsó törtszám összetéve, 
a betűtest egész felületét képezte. Most már minden 
betűöntődé úgy készíti a törtszámokat, hogy azok 
a közönséges kenyérírás számaival egy vonalban 
állanak. Törtszámokat alárakással most csak akkor 
szedünk, ha azok czímsorok közt fordulnak elő.: 
t. i. kövér, félkövér, vagy nagyobb betűfajból szedett
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czímsorokhoz nem használhatunk közönséges tört
számokat, hanem a czímsornak megfelelő kisebb 
betűfaj számaiból állítjuk össze azokat.

Ha az egyes rovatok végszámai, vagyis összege
zése feltűnő számokból szedendő, úgy azokat minden
kor oly számokból szedjük, melyek félnégj’zeíre, 
vagyis a kenyérírás számainak megfelelő vastag
ságra vannak öntve. Különben legújabban már 
minden nyomda ügyel arra, 'hogy árjegyzékekhez 
és ilynemű munkákhoz használfii szokott és általa 
rendelt számok félnégyzetre legyenek öntve. Ez 
egyszerűsíti a kizárást és könnyíti a munkát. Míg 
ellenben ha oly számokat használunk, melyek nin
csenek félnégyzetre öntve, akkor ezek a többi 
számokkal nem állanak egy vonalban, vagy pedig 
egyes számok közé zárkát kell tennünk; ez pedig 
nemcsak nehezíti a munkát, de rossz hatással is 
van a szemre, ha esetleg a két első szám egymástól 
távol áll, míg a mellette levő többi szám egymásra 
tapad.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni az összegezés 
vonalát sem. Ez is minden nap előfordul és mégis 
mennyi tájékozatlanságot találunk bennük. Egy kis 
figyelem, egy kis jóakarat és némi szakértelemmel 
mindennek elejét vehetnők.

Leghelyesebb, ha az ily vonalakat nyolczadpetit 
félkövér lineákból veszszük, hogy negyedpetit térző- 
vel ritkított szedésnél a lineára még egy nyolczad  ̂
petit térzőt tehessünk, ily esetben azután nein fog 
a linea után következő számsor felső teste a lineára 
tapadni. *

Igen sokan az összégvonalat negyedpetitből veszik. 
és utána negyedpétit térzőt adnak. Ez helj'telen.
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Mert negyedpetit térzővel ritkított szedésnél ily 
helyeken mindenütt két térző jut és az nagyon 
szembeötlő, ha egy-egy sor távolabb áll, mint a 
többi. Ezt csak akkor tehetjük, ha általában a 
szedés többel lesz ritkítva, mint negyedpetit és ily 
esetekben a linea és az utána következő sor közé 
annyit kell tennünk, hogy e sorok egymás közti 
távolsága se legyen több, mint a síma szedés soraié. 
Például: félpetittel ritkított szedésnél az összeg
vonalat negyedpetitből veszszük és utána negyed
petit térzőt teszünk, akkor a sorok egymás közti 
távolsága egyenlő.

Az ilynemű munkáknál minden előforduló dologra 
kiterjednünk igen bajos, mert ezeknél is a szedés 
különféle válfajaival találkozunk, mint czím, táblá
zatos kimutatás stb., melyek e czikk keretébe nem 
tartoznak.

Ezekre vonatkozó dolgokat találhatnak olvasóink 
az Évkönyv előbbi évfolyamaiban. Itt csupán a 
rovatos szedés főbb elemeit kívántuk fejtegetésünk 
tárgyává tenni, hogy e nemű munkáknál is az egy
szerűség és egyöntetűség legyen főfeladatunk.


