
A gyakorlatból*

szedő, ha nyomtatott mintát kap kéziratul, már előre látja, 
hogy szedése a papíroson mikép fog festeni és ilyenkor a 
minta után osztja be a szedést. Ez tehát nem okoz neki 
nehézséget. Másként áll a dolog, hogyha írottról kénytelen 
valami formulárét megszedni. Ilyenkor a fiatal szedő már 
alig találja el a helyes beosztást, de láttam idősebb szak
társakat is, akik beosztás dolgában a legelemibb szabályok 
ellen vétkeztek.

Pedig nagyon egyszerű a dolog. Maga a szöveg meg
mondja nekünk, hogy mit kell nagyobb betűvel kiemel
nünk, mit nagyobb hézaggal egymástól elválasztanunk. Ha 
a szedés megkezdése előtt a szöveget átolvassuk, rögtön 

megtudjuk, hogy fontossága szerint mit kell nagyobbra szednünk, de azt 
is, hogy hol kell többet vagy kevesebbet beosztanunk. Ehhez, ha ugyan a 
rendelőnek nincsenek különös kívánságai, a szedőnek utasítást adni nem is 
kell, ezt önmagától el kell találnia. A szedést úgy kell beosztanunk, hogy 
azt az olvasó könnyen áttekinthesse, a fogalmakat össze ne zavarhassa.

Sajna, elég szedő szaktársunk van, aki írottról korrekt szedést szállí
tani képtelen, de akad olyan is, akinek még arról sincs fogalma, hogy 
a legegyszerűbb munkánál hogyan töltse ki a szöveggel a papirost. Ezért 
kerül oly gyakran kezünkbe olyas nyomtatvány, amelyen a szöveg vagy 
nagyon lent vagy nagyon fönt van elhelyezve.

Sok ilyen rossz mintát gyűjtöttem össze kuriózumképpen és állításaim 
igazolásául itt be is mutatok néhány, e minták után készült példát.

Egyik fiatal szaktársunk, aki nyomtatott mintáról még a legkomplíkál- 
tabbat is korrekten meg tudja szedni, írottról szedte az í. példán bemuta
tott formulárét. Első pillantásra látjuk, hogy a szöveg és impresszum közé 
sokat osztott be, s így a szöveg nagyon közel esik a papíros felső széléhez. 
Pedig mindenesetre megmondták a szedő szaktársnak, hogy a formulárét 
milyen alakra kell szedni, vagy talán még papírosmíntát is kapott hozzá. 
Ha már most a hajón a szedést az impresszumtól kezdve a papírossal össze
méri, okvetlenül észre kell, hogy vegye a rossz beosztást, s valószínűleg
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a 2. példa szerint készíti el a formulárét. A 2. példából láthatjuk tehát, 
hogy a szövegnek, az esetleges aláírásokat is hozzászámítva, a papirosnak 
körülbelül közepére kell esnie, inkább kevéssel följebb, semmint lejebb.

* * *

Közgyűlési és más meghívóknál előfordul, hogy a napirend vagy 
tárgysorozat után még valami egyéb, nem szorosan hozzátartozó meg
jegyzés áll, s a kelet és aláírás csak azután következik.

Nyilatkozat.

....................................................... ezennel
kötelezőleg kinyilatkoztatom, hogy az
endrődi I-ső temetkezési egyleti.............
számú könyvemet átruházom..................
............................................... kezesekre, fel
hatalmazva őket, hogy halálom után a 
temetési költséget az egylettől felvehes
sék.

................................................... a tagsági
könyvet átvállalják azzal, hogy .............
korona.........fillér tőketartozás kamatját
míg él, fizetni fogják,
valamint a hátralékot és tagsági díjat is.

Kelt Endrőd, 190........................ hó.......

Előttünk:

Impresszum.

\ . példat helytelen*

Nyilatkozat.

........ ............................... ezennel kötele
zőleg kinyilatkoztatom, hogy az endrődi
I-ső temetkezési egyleti................számú
könyvemet átruházom............................
....................................kezesekre, felhatal
mazva őket, hogy halálom után a teme
tési költséget az egylettől felvehessék.

....................................a tagsági könyvet
átvállalják azzal, hogy................ korona
........... fillér tőketartozás kamatját míg
................................ él, fizetni fogják, vala
mint a hátralékot és tagsági díjat is.

Kelt Endrődön, 190 hó........

Előttünk:

Impresszum.

2. példa, helyes*

Legtöbb esetben azt tapasztaljuk, hogy szaktársaínk ezt egyszerűen 
hozzácsatolják a tárgysorozathoz, akár odatartozik az, akár nem. Ily hely
telen beosztású meghívót mutat a 3. példa. Itt a tulajdonképpeni meg
hívótól a tárgysorozat, amely pedig még a meghívóhoz tartozik, vonallal 
van elválasztva. Az aláhúzott kérelmet pedig minden elválasztó ür nélkül 
csatolták a napi rendhez. Ez pedig hibás. Ha e fölött gondolkodunk, érez- 
nünk kell, hogy ilyen esetben a tárgysorozatot a meghívótól elválasz
tanunk nem szabad, mert hiszen a kettő összefüggő egészet képez. De 
a kérelmet már el kell hogy válasszuk nagyobb hézaggal vagy vonallal 
a meghívótól, mert ez hozzája nem tartozik, ettől különálló cselekedetre 
hívja föl az olvasót. Helyes és természetszerű beosztását a 4. példán 
láthatjuk.

* •* *
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Meghívó. Meghívó.
A községi jegyzők egyesülete folyó évi 

julius 7-én, délelőtt 9 órakor, Budapesten 
a ,,Fehér ló“  szállodában tartja

A községi jegyzők egyesülete folyó évi 
julius 7-én, délelőtt 9 órakor, Budapesten 
a ,,Fehér ló“  szállodában tartja

évi rendes közgyűlését, évi rendes közgyűlését,
melyre kívül címzett tagtársat szíves ba
rátsággal meghívom.

melyre kívül címzett tagtársat szíves ba
rátsággal meghívom.

Tárgysorozat:
1. Bitskey Gyula egyesületi alelnök 

leköszönése.
2. Számadásunk és költségvetésünk 

felülvizsgálata.
3. Előterjesztés díjszabályzatunk mó

dosítása tárgyában.
Egyben felkérlek benneteket, hogy a

Tárgysorozat:
1. Bitskey Gyula egyesületi alelnok 

leköszönése.
2. Számadásunk és költségvetésünk 

felülvizsgálata.
3. Előterjesztés díjszabályzatunk mó

dosítása tárgyában.

Egyben felkérlek benneteket, hogy a
tagsági díjhátralékot Sztankovics László 
alsónémedi jegyző, egyesületi pénztáros- 
hoz a csatolt postautalványon küldjétek. 

Rákoskeresztúron, 1906 junius 20-án.

Szegedy Albert,
egyesületi elnök.

tagsági díjhátralékot Sztankovics László 
alsónémedi jegyző, egyesületi pénztáros- 
hoz a csatolt postautalványon küldjétek.

Rákoskeresztúron, 1906 junius 20-án.

Szegedy Albert,
egyesületi elnök.

Impresszum. Impresszum.

3. példa, helytelen. 4. példa, helyes.

Felieteken és egyéb nyomtatványokon a megszólítás és címzés sok 
bajt okoz némely olyan szedő szaktársunknak, aki még nem tudja, hogy 
melyik szót, melyik sort szedje nagyobb és kisebb betűből. így készülnek 
azután az olyan felzetí cimzések, amilyent az 5. példa mutat. Ezt a példát

Tekintetes Tekintetes

kir. Járásbíróságnak kir. Járásbíróságnak

Gyulán. Gyulán.

5. példa, helytelen. 6. példa, helyes.

szintén a gyűjteményemből vett minta után mutatom be. Még a kevésbé 
művelt laikus embernek is feltünhetik az a badarság, hogy a puszta udva
riasságból odatett „Tekintetes" szót nagyobb betűből vették a tulajdon
képpeni megszólításnál. Értelmes szedő ilyet el nem követ s minden 
magyarázat nélkül azt fogja legjobban kiemelni, akihez vagy akinek
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nevére az írat szól, amint azt a 6. példa helyesen mutatja. Pedig; éppen 
az ilyen és hasonló hibák úgyszólva mindennaposak. Legalább gyűjte
ményemben se szeri, se száma az olyan nyomtatványoknak, amelyeken 
első sorban is a betűnagyság megválasztása kifogásolható.

Az előbbihez hasonló hibákat tapasztalhatjuk még aláírásoknál is. 
A 7. példa egy hirdetmény aláírási záradéka. Mindjárt látjuk, hogy itt a 
szöveg nem fontossága, lényege szerint van megfelelő betűből szedve.

Lelei községi hitelszövetkezet:

Dr. Vlzner Gyula Breisach Béla
ügyész. szövetk. elnök.

7. példa, helytelen.

Lelei községi hitelszövetkezet:
Dr. Vizner Gyula Breisach Béla

ügyész. szövetk. elnök.

8. példa, helyes.

A „Lelei községi hitelszövetkezet" sor kisebb betűvel van szedve, mint az 
azt aláíró ügyész és elnök neve. Pedig hát nem ök bocsátják ki a hirdet
ményt, hanem a lelei községi hitelszövetkezet. Ez utóbbi tehát a fontosabb 
és ezt kellett volna jobban kiemelni.

* * *

Manapság alig foglalkoznak már szakirodalmunkban ilyen „csekély
ségekkel". Mindnyájunk figyelme a mesterszedés felé fordult. Pedig jó 
volna még néha-néha ezekről is megemlékeznünk és a szaktanfolyamokon 
is legelső sorban ezekről kellene előadásokat rendeznünk.

Weíl József.
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