
AZ OSZLOPOS-SZEDÉSRŐL

GRÓCZ ERNŐ

A táblázat-szedésnek tudvalevőleg két fajtája van. 
Az egyik fajtája vonalakkal szokott ellátva lenni, a 
másik fajtája pedig vonal nélkül állíttatik elő.

Az utóbbi táblázatok legtöbbnyire számoszlopokból 
szoktak állani, azért megkülönböztetésül a táblázat
szedés e fajára nézve igen alkalmasnak találom e 
kifejezést: oszlopos-szedés.

E kifejezés eddigelé még nincsen általánosan 
elterjedve a szaktársak között, de már igen sokan 
ismerik; én pedig érdemesnek találom arra, hogy 
általánosan használtassák.

Az én czélom azonban ez alkalommal nem az, 
hogy a táblázat-szedés e fajának megjelölésére 
technikus terminust állapítsak meg, de mivel össze
köttetésben van tulajdonképeni tárgyammal, szük
ségesnek tartottam az elmondottakat előrebocsátani.

Jelen soraimnak azt a föladatot szántam, hogy az 
oszlopos-szedéseknél számtalan esetben tapasztalható
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ízléstelenségekre rámutassak s elmondjam szerény 
nézetemet arra nézve, miként vélem én az ilyen 
oszlopos-szedéseknek helyes előállítását.

Nehéz ugyan e tekintetben mindenre pozitív sza
bályokat fölállítani, sokszor csupán a jó ízlés szab’ 
hatja meg a szedőnek működése módját.

De vannak bizonyos dolgok, melyekre nézve rendes 
szabályaink vannak és sajnos, hogy e szabályok 
igen sokszor nem lesznek betartva, részint talán 
hanyagságból, részint pedig tudatlanságból.

Ismeretes ugyanis szaktársaim előtt, hogy a szám- 
oszlop-szedésnél kétféle szabály dívik; az egyik 
azonban leginkább csak akkor használatos, ha egy 
számoszlopról van szó.

Az utóbbi eset az, hogy a számoszlopot bizonyos 
szélességre szedik, a mely szélesség lehet ciceróra 
vagy garmondra is megállapítva. A másik eset pedig 
az, hogy a szedő kikeresi a számoszlopokban a 
legnagyobb számokat s azokat leszedvén, olyan 
szélességre szedi az egész oszlopot, mint a milyen 
szélességet azok kitesznek.

A számoszlopok közötti tér azután a szerint lesz 
megállapítva, a mint azok mennyisége a nagyobb 
vagy kisebb hézagot megengedi.

Könnyebb megérthetés végett ide iktatok néhány 
példát.

A ciceró szélességre megállapított oszlopos-szedés 
olyan esetben szokott leginkább előfordulni, midőn
a sor végére zárják, hogy bizonyos
czélra fordítandó pl. .............. ...  325 frt 40 kr.
egy másik czélra meg egy nagyobb
összeg, p l . ........................................ 3.452 » 30 »

összesen...............  3.777 frt 70 kr.
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Olyan esetben, midőn a számokat compress-sorok 
előzik meg, mindig egész szélességben szedendők a 
sorok, de az előtte való sort már meg kell törni, 
vagyis olyan szélesre szedni, mint a milyenre a szám 
előtti sor van szedve, hogy a számok feltűnjenek 
s ne feküdjenek közvetlen rajta a szövegsorokon.

A fr í  és kr. megjelöléseket rendesen csak egyszer 
szoktuk szedni, a többiek helyett idéző-jeleket teszünk, 
azonban oly esetekben, midőn összeg-vonal követ
kezik, vagy esetleg egész sorok esnek közbe, azokat 
mindig újra kiszedjük.

Az »összesen« szócska vagy ehhez hasonló, pl. 
»egyenleg« után rendszerint három pontot teszünk, 
csak olyan esetben engedünk meg valamivel többet, 
ha a formátum nagyon széles, a midőn hat pontot 
is lehet tenni; de nem annyit, hogy e szavak a sor 
elejére menjenek.

Többször előfordul az is, hogy az ily egyhasábos 
számoszlop mellett itt-ott a második vagy harmadik, 
de csak rövid számoszlop is van.

Ez esetben nem szabad a szedést általában úgy 
szedni, hogy az hátulról a két vagy három szám
oszlopnak megfelelőleg húzassék be.

A sorokat egész addig, míg a két vagy három 
oszlopos szedés elő nem fordul, az egy számoszlop
nak megfelelő szélességben kell szedni, a melynek 
ilyeténképen kell lennie:

Egy nyomda a felhalmozódott munka következtében 
újabban nagyobb befektetéseket eszközölvén, 

gépekre ... ... 20.300.— frtot
betűkre .........  4.650.40 »

összesen _ ___  24.950 frt 40 krt
fordított e czélra.
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Miután itt a szöveg a számok mellett csak egyes 
szavakból áll, a sorokat másfél négyzettel beljebb 
kezdhettük; de ha a szöveg hosszabb sorokból áll, 
azok egészen elölről kezdendők s ha egy sorba nem 
férnek be, a második sort kell bekezdeni egy-két 
négyzettel, p l.:
A sokszorosítási pavillon a millenniumi

kiállításon ............................... . 70.000 frtba
került.

Vagy szedhetjük így is, a mi még jobb:
A sokszorosítási pavillon a millen

niumi kiállításon ... .............. . ___ 70.000 frtba
került.

A több számoszlopból álló oszlopos-szedésnél 
pedig a következőleg járunk el.

Megkeresvén a számoszlopok legszélesebb szám
csoportjait, megállapítjuk e szerint az oszlopok 
szélességét. Például legnagyobb szám a számoszlopok
ban a 3,428.935. E szerint az illető oszlopot, melyben 
e szám előfordul, négy négyzet nagyságra szedjük. 
S ha a többi számoszlopok számai csak csekély 
mértékben különböznek ez oszloptól, azokat is ugyan
olyan szélességre szedjük. Ha azonban a többi 
számoszlopok kisebb százalékszámokat vagy csak 
egyes kisebb számokat tartalmaznak, akkor az illető 
oszlop legnagyobb számának megfelelőleg szedjük az 
oszlopot.

Midőn ez megtörtént, megállapítjuk a szöveg széles
ségét s ha a szöveg széles sorokat képez, akkor rend
szerint elég egy négyzet a számoszlopok közé; de 
ha rövid sorokból áll a szöveg, akkor többet is 
oszthatunk be, nehogy a hosszú pontozás által ízlés
telenné tegyük a szedést.
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Rossz lenne példáéi, ha így 
szedést:

állítanék össze a

1894-ben 1895-ben 
forint

Betűkre ... ... ... ... ... ...............  3.527 2.648
Gépekre...................................... . ... 6.384 15.052

E helyett sokkal ízlésesebben állíthatjuk elő így:
1894-ben 1895-ben

f o r i n t

Betűkre _________ _ 3.527 2.648
Gépekre ...................... 6.384 17.052

Viszont nem felelne meg a jó ízlésnek az, ha a több 
számoszlopból álló szedést, midőn a számoszlopok 
mellett sok szöveg is van, így rendeznők el:

1891 1892 1893 1894
Betűkre ki

adatott az 
év folya
mán há
rom havi 

fizetési 
kötelezett
ség mellett 632 1.050 2.030 1.200
E helyett sokkal szebben eszközölhetjük a szedést, 

ha a számokat összébb szorítjuk és esetleg a szövegen 
is némi változtatást eszközlünk; így:

Kiadatott az év folyamán három havi fizetési 
kötelezettség mellett

1891 1892 1893 1894
Betűkre .........  632 1.050 2.030 1.200

De ha nem lenne lehetséges a szövegen változtatni, 
akkor szükség esetén elégséges egy félnégyzetet is
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tenni a számok közé; rendes körülmények között 
azonban egy négyzetet teszünk leginkább, mely eset
ben példánk így néz ki:

1891 1892 1893 1894
Betűkre kiadatott az év 

folyamán három havi 
fizetési kötelezettség
mellett ... ... ... ... 632 1,050 2.030 1.200
Azonban oly esetben, midőn csak az első számsor 

szövege ily hosszú és a többi csak rövid, minden
esetre czélszerű a szöveget megfelelőleg átalakítani; 
hanem ha a többi számsorok szövegei is hosszúak, 
akkor csak a számok összeszorításával segíthetünk 
vagy úgy, hogy a táblát két oldalra viszszük át.

Elő szokott fordulni az az eset is, hogy a tábla 
szélessége következtében a táblázatot megfordítva 
szedjük, de ez leginkább vonalas tábláknál alkal
mazható, az oszlopos-szedés így rosszul néz ki.

E helyett sokkal helyesebb az említett kétoldalú 
szedést eszközölni vagy pedig a táblát egy meg
felelő helyen megszakítjuk és a szöveget az elszakí
tott oszlopokhoz újra kiszedjük.

Az előbbi példát véve figyelembe, ez utóbbi mód-
szer szerint a tábla így nézne ki:

1891 1892
Betűkre kiadatott az év folyamán 

három havi fizetési kötelezettség 
mellett . . . . .  . . . . . .  . . . 632 1.050

Gépekre, mely több kettős gyors
sajtóból és rotácziós gépből is áll 32.465 2.030

1893 1894
Betűkre, mint f e n t . ......................... 2.030 1.200
Gépekre » » .......................... 12.030 6.340
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Nagy hiba ugyan már magától az írótól, ha a 
tábláknál hosszú szövegeket használ, mert az ott 
elmondottakat külön is megmagyarázhatja; de nekünk 
számolnunk kell ezzel is s bár így sem szép a tábla, 
mint megoldási módot használnunk kell.

Ha lehetséges, mindenesetre sokkal megfelelőbb a 
kétoldalú szedés vagy ha hasábokba szedetik, a két- 
hasábos szedés.

Többször előfordul az is, hogy ha a táblázat széles
sége következtében az oldalra nem férnek be a sorok, 
c miatt különböző átalakításokat eszközlünk a táblán-

Vegyük példáúl azt, hogy
1880-ban volt 350 nyomda, 460 gyorssajtó és

15Ci kézi sajtó.
1890-ben volt 430 nyomda, 590 gyorssajtó és

80 kézi sajtó stb.
Már most, ha e soroknak táblázatosán egy sorban 

kellene állaniok, e sorok nem férnének be. Ezeknél 
a következő módosításokat alkalmazhatjuk:

Volt ugyanis
nyomda gyorssajtó kézi sajtó 

1880-ban 350 460 150
1890-ben 430 590 80

Vagy pedig így:
1880-ban 1890-ben

Nyomda .......................  350 430
Gyorssajtó .................... 460 590
Kézi sa jtó .......................  150 80

Végre így is:
1880-ban volt:

Nyomda ......................... 350
Gyorssajtó.....................  ___ 460
Kézi sa jtó ......................... 150
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1890-ben:
Nyomda ... ......._ ... ... 430
Gyorssajtó.- ... ... ... ... 590
Kézi sa jtó ..........  ... ... 80

Olyan esetekben pedig, minó't az itt bemutatott 
példánál is látunk, midőn t. i. a szöveg igen kevés, 
úgy kerüljük el az ízléstelen, nagyon hosszú ponto
zásokat, hogy a sorokat elől és hátul megfelelően 
behúzzuk; tehát a számoszlopot sem állítjuk a sor 
végére, hanem valamivel beljebb.

E tekintetben a formátum nagysága szerint mehe
tünk 1 cicerótól föl egész 6—8 ciceróig, sőt néha 
még ennél is magasabbra.

Azt, hogy mennyivel húzzunk be, mar az ízlés 
magyarázza meg.

Bemutatom még a keskenyebb és szélesebb szám
oszlopok szedésének módját. Ennél az oszlopokat az 
illető oszlopban előforduló legnagyobb számnak 
megfelelőleg kell szedni s az oszlopok közti tért 
egyenlően beosztani.

Álljon itt erre nézve a következő példa:
A nyomdaiparnál Budapesten az átlagos évi jöve

delem volt:
1894-ben

143.092

1893-hoz Osztalék százalékokban
képest 1890 1891 1892 1893 1894

— 24.005 12-6 11-9 10'9 9’8 6'6
A mint e példából látszik, az első két számoszlop 

sokkal szélesebb, mint a többi s a hézagok egyen- 
lőek az összes számoszlopok között.

Ezzel körülbelül befejeztem az oszlopos-szedés 
oszlopainak beosztására vonatkozó szabályok tárgya
lását; de szükségesnek tartom egyúttal megemlékezni 
arról is, hogy miként kell az oly oszlopos-szedéseknél,
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melyek fejekkel vannak ellátva, az oszlopok fölé a 
fejet leszedni.

Mindenekelőtt leszedendő egy sor az oszlopos
szedésből s az oszlopok térfogatához képest kell a 
fejek szélességét is megállapítani. Ha valamely sora 
a fejnek két vagy több hasábra is kiterjed, mint pél
dául előbbi példánkban az »Osztalék százalékokban^ 
azt természetesen olyan szélesre kell szedni, mint a 
milyen szélességet az oszlopok szélessége, vagyis 
példánkban az alatta levő öt oszlop szélessége kitesz.

Vannak azonban esetek, midőn nem az oszlopok 
szélességéhez kell mérnünk a fej szélességét, hanem 
ellenkezőleg a fej nagyságához a hasábok beosztását. 
Ilyen esetek akkor állnak elő, midőn a fejek nagyok 
s lehetetlen oly szélességre beszorítani, mint a milyen 
szélességű az oszlop. Pl.:

Magyarországon 
van összesen

Körforgó
gép

Kettős és egy 
nyomóhengerú 

gyorssajtó

31 767

Taposó és 
kézi sajtó

754
Itt egyforma szélesre szedendők a fejek s azok a 

fejek, melyek kisebbek, a legnagyobb közepére 
zárandók, a mint ezt a fenti példa mutatja.

A rendelkezésünkre álló tért a fejszedésnél mindig 
jól ki kell használnunk s azon kell lennünk, hogy a 
fej sorai minél kisebb számúnk legyenek.

Láttam már példáúl fejet így is szedve:
Kettős
és egy Taposó-

Körfor- nyomó- és
gó gép hengerű kézi

gyors- sajtó
sajtó

Ez természetesen szembetűnően rossz.
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A fejszedésnél még arra is kell törekednünk, hogy a 
sorok vagy egyenlő hosszúak legyenek és az utolsó 
sor középre zárassék, vagy pedig rövidebb-hosszabb 
soroknak kell váltakozniok, pl.:

Kettős és egy 
nyomóhengeru vagy:

gyorssajtó

Kettős és
egy

nyomohengerű
gyorssajtó

A fej betűit mindig kisebb betűkkel kell szedni, 
mint a milyen nagyságúval maga a szöveg van 
szedve. Ciceró- és garmondnál leginkább csak petit 
betűket szoktunk használni, a petitnél azonban már 
nonpareillet. A nagyobb betűknél lehet megfelelőleg a 
petitnél nagyobb betűket is venni.

De szükségesnek tartom még megemlékezni a sorok 
bekezdéséről is, a mely szintén igen fontos szerepet 
játszik a szedés helyes és ízléses előállításánál.

A most következő példát ugyanis csak a bemutatott 
alakban szabad szedni és pedig így:

A betűszedés következőleg ágazik szét:
I. Műszedés:

1. Részvények, sorsjegyek, díszoklevelek stb. 
stb.

2. Meghívók, czégkártyák stb.
3. Hirdetések.

II. Táblázatszedés:
1. Vonalozott táblák

a)  szöveggel,
b) szöveg nélkül.

2. Vonal nélküli oszlopos-szedés.
III. Tömörszedés:

1. Könyvszedés.
2. Ujságszedés.
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A behúzásokat mindig oly szélesen kell eszközölni, 
a mily szélességűek a római vagy arab számok és 
az a), b) stb. betűk a rá következő hézaggal.

E példa azonban csak számok nélküli, itt bemu
tatok még egy másikat számokkal:

Kiadatott:
1890-ben 

betűkre: 
díszbetűkre 
folyóbetűkre . 

gépekre:
körforgóra... .
kéthengerűre
egyhengerűre

760 frt
1,800 » 2.560 frt

24.000 »
8.000 »
6.000 » 38.000 »

40.560 frt.összesen ... .
E példánkban mint leglényegesebb sor a »Kiadatott« 

szerepel, mely az egész táblának a jelentőségét meg
magyarázza, azért annak főhelyen és feltűnően kell 
ott szerepelnie. Utána következik fontosságban az, 
hogy a kiadás milyen évben történt, tehát az első 
helyre állítandó s mint a kiadás főtételei szerepelnek 
a »betűkre« és »gépekre« szavak, tehát beljebb 
kezdendők ugyan, mint az évszám, de mégis előbb, 
mint az utána következő részletező sorok.

Az utánok következő számok, mint látjuk, két 
számoszlopot képeznek. Az első oszlop a kiadás 
részletes kimutatását tünteti fel, a második a csoportos 
kiadást, melyeknek együttes összege azután alul van 
feltüntetve. Itt a két számoszlop 4—4 ciceróra van 
szedve s mind a két oszlopon keresztül fut egy 
nyolcz cicerós vonal. Az »összesen« szó pedig alatta 
úgy van helyesen alkalmazva, mint a példán látható,
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nem pedig mint némelyek azt szedni szokták,
vagyis így: __ ____________________

összesen.........  40.560 frt,
mert a vonalon túl a részletes számoszlopnak már 
nincsen semmi jelentősége.

■# * #

Ezekben kívántam ismertetni az oszlopos-szedés 
szabályait. Tudom, hogy ezzel igen sok szaktársam 
előtt nem mondtam új dolgot, habár azért azok előtt 
sem érdektelen talán egészen, hogy mások miként 
vélekednek az oszlopos-szedés szabályai felől s esetleg 
e kérdéshez hozzá is szólhatnak; de leginkább azok 
részére véltem szükségesnek e szabályokat leírni, a 
kik e tekintetben nem bírnak elegendő tájékozott
sággal, a milyenek szintén nem kis számban vannak, 
különösen fiatalabb szaktársaink között.

De meg, miután az Évkönyv nemcsak segédek, 
hanem tanonczok kezeibe is jut, azt hiszem, valamivel 
talán sikerül megkönnyíteni az őket oktató szak
társaim munkáját jelen igénytelen közleményemmel.


