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A TÁBLÁZ AT SZEDÉSRŐL.

A szedés ez ágával foglalkoztak eddig szaktársaink 
irodalmilag legkevesebbet. Talán annak nehézsége 
vagy éppen egyszerűsége volt az ok, a mi mostoha 
gyermekké tette, hasonlóan más szükséges, sőt égető 
szakkérdésekkel? —  Nem annyira ez, de azt hiszem, 
a már oly sok szép eszmének és törekvésnek megölő 
betűje, a közönyben kell keresnünk az okozatot. Pedig 
a tárgy nagyon is megérdemli a vele való bővebb 
s lehetőleg kimerítő foglalkozást. —  Tapasztalataim 
alapján, csekély erőmből kifolyólag, teszem tehát én 
azon reményben, hogy gyakorlottabb szaktársaim el
nézek lesznek ott, hol a szándék és jóakarat nem 
volt képes egyes fontosabb kérdések megoldására.

A táblázatszedés, úgy a soroknak kizárása, valamint 
a rovatok pontos beosztása tekintetében, a szedő 
részéről a legnagyobb figyelmet igényli. A  ki nem 
pontos a sorok kizárásánál, az nem is válik be jó 
táblázatszedőnek, mert annál a pontatlan kizárás miatt 
a fej és láb függőleges vonalai nem kapcsolódnak ; 
ha csak egy rovat van is rosszúl kizárva, már az is 
kettőt-hármat, de sok esetben valamennyi rovatot
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helyéből kiszorítja. Ezért nem ajánlható eléggé ; 
pontos, jó  kizárás I

A táblázat fogalma alatt azt értjük: ha egyiivt 
tartozó tárgyak egymástól vonalak által elválasztott 
egyes rovatokká vannak rendszeresen összeállítva.

E  rovatok vonalak általi képzése a szedő föladata
Technikailag a táblázat két részre osztatik, úg' 

mint fejre és lábra azaz testre. A  «fej» elnevezéi 
alatt a táblázatnak két vízszintes (fej- azaz körzet- é: 
választó-) vonal közt álló, a rovatok tartalmát meg 
jelölő és megmagyarázó felső része értendő ; míg a
tulajdonképeni rovatok összeségükben, nem éppen 
helyesen —  mert azok a táblázat testét képezik —
((Iáb»-nak ne veztetnek.

A francziák, úgyszintén néniét szaktársaink egy 
része, a fej és láb közti választó vonalat nem 
mint nálunk szokás, az egész táblázaton keresztül 
hanem az egyes rovatokba szedik bele, azon szem
pontból indulva ki, hogy a fejrovat szorosan a lábhoz 
tartozik és azzal együtt kell a többi rovatoktól a függő
leges vonalak által elválasztva lennie ; továbbá azért is, 
hogy a rovatok pontosan egymás fölött álljanak 
Ez érvek számbavehetők volnának, ha a keresztüli 
menő vonalak alkalmazása nem lenne czélszerűbb 
Gyakran fordul elő az az eset, hogy egy terjedelmes 
táblázatos műnél a fejek egyformák, csak a lábak 
változnak; ilyenkor az egészen elválasztott fejet 
könnyebben el lehet venni a kinyomott formáról! 
mint amúgy ; továbbá a lajstromos és sorjegyzékl 
táblázatokhoz, melyeket időről-időre nyomnak és azért
állva is hagynak, az üres lábakat könnyebben hozz.
szedhetjük és kinyomás után eloszthatjuk; a fejet
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pedig a maga épségéljen becsomagolva eltehetjük a 
jövő alkalomra. Hogy pedig a rovatok, illetve választó- 
vonalak összefüggjenek, mint már föntebb is említem, 
pontosság kívántatik; e nélkül az előbbi rendszernél 
a darabolt választó-vonalkák sem állnak párhuzam
ban egymással; azzal az általános elvvel pedig : hogy 
finom vonal az erősebbet (pl. kettős-finom, félkövér 
stb.) nem szakíthatja meg —  összeütközésbe jön. Az 
itt fölhozott okokból és az aesthetika szempontjából 
is láthatja a t. olvasó, hogy a darabolt rendszer nem 
h°gv előnyös volna, de igen hátrányos.

A táblázatos szedés olv sokféle változatban fordul 
elő a mindennapi életben, hogy minden alkalomra 
határozott szabályokat vagy példát fölállítani lehetet
len ; erre nézve legjobb mód a gyakorlat és csinos, 
ízléses s pontos beosztású táblázatok tanulmányozása.

A legegyszerűbb táblázatok a hatóságok, részvény
társulatok stb. részére készített lajstromok vagy sor
jegyzékek, melyeknél az egyes rovatok adataira vonat
kozó magyarázó szöveg a fejben van, a láb pedig 
Írásbeli használatra üresen hagyatik.

Ilyenek készítésénél a szedőnek legtöbb esetben 
a mintához kell alkalmazni a szedés nagyságát, legyen 
az akár kézirat, akár az a papiros, melyre a táblázat 
nyomatik. Ha mintául a kézirat szolgál, altkor a rova
tok szélessége az azon föltüntetett szélességhez híven 
szedendő ; mert a megrendelők ilyen munkák rende
lésénél a kéziraton a rovatok szélességét úgy osztják 
föl, a hogy azok szükségleteiknek, illetve az Írásbeli 
közlemények mennyiségének megfelelnek. Ha azonban 
az ilyfajta szedést a kézirat alakjánál nagyobbra kell 
szedni, úgy a többletet a rovatokba, szélességükhöz
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képest, arányosan kell beosztani. A fej magasságát 
azonban nem szabad a kéziratéhoz arányosítani; 
miután annak nagysága a benne levő szöveg menv- 
nyisége, a táblázat nagysága és a szedő ízlésétől is függ.

Ilyféle táblázatokhoz rendesen kereszt- vagy haránt
szedés (Oucrsatz) is szükséges. Ha ez ritkás (pl. három 
cicerótól fölfelé) és kevés példányszámban nyomatik, 
akkor czélszerű azt a táblázatba bele szedni , ha azon
ban sűrűbb (három cicerótól lefelé), akkor —  tekintet 
nélkül a nyomatandó példányok számára - ajánlatos 
azt külön kiszedni, mert a beszedés sokkal költsé
gesebb, mint annak többszöri nyomása.

Harántszedéssel ellátott táblázatoknál a szedő a 
táblázat szélességét úgy állapítsa meg, hogy a külön 
szedett harántszedést ne kelljen neki apró (nonpa- 
reille, petit stb.) vonalakkal kiegészíteni. Például, ha 
a szedendő táblázat 80 ciceró szélesre van határozva, 
akkor a harántszedésnek 79 cicerósnak kellene lenni; 
ilyenkor 5— 6 térző (Durchschuss) föl se tűnik a papí
ron ; tehát a táblázatot lehet 81 ciceróra, a haránt
szedést pedig 80-ra szedni, hogy az utóbbi kevesebb 
liniadarabból álljon.

Egyes üzletekben a harántszedést a táblázat egész 
szélességére, másokban pedig ennek belső világos
ságára szedik, a körzetvonalat leszámítván. Én ez 
utóbbi rendszert pártolom és ajánlom. De ha valaki 
minden áron azt akarja, hogy a harántvonalak rá
nyomódjanak a körzetvonalakra, akkor a táblázat belső 
világánál két térző vei szedje azokat szélesebbre, mi
által a két oklal-körzetvonalra egy-egy térző esik.

Az egész szélességű harántszedés már Ízléstelen 
voltánál fogva is elvetendő ; egyrészt azért, mert a
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figyelmetlen berakás következtében az egyik vagy 
másik oldalon vagy sarkon a vonalak végei kiállanak, 
másrészt pedig, ha körzet-vonallal van a táblázat kö
rülvéve, á harántszedés pedig sűrű vonalú, akkor a 
körzet-vonal élei a nyomásnál könnyen összefolynak.

Vannak továbbá egész táblázatos müvek, melyek 
statisztikai vagy egyéb kimutatásokat tartalmaznak ; 
mérlegek és szorosan vett naptárak, átszámítási tábláza
tok stb. Ezek szedése valamivel bonyolódottabb, mint 
a lajstromos táblázatoké ; a mennyiben a kiszámításnál 
nem csak a fej szövegére, de főkép a lábban elő
forduló számok mennyiségére is tekintettel kell lenni. 
Mert ha a szám belefér a rovatba, a fej szövege pedig 
nem, akkor lehet ezt egy, sőt két fokkal is kisebb 
betűfajból, mint a milyenből a többi rovatok szedve 
vannak, vagy pedig függőlegesen is szedni; ellenben 
ha a számoknak nincs elég helyök, azokat nem lehet 
a többinél kisebb vagy keskenyebb fajból szedni, 
mert ekkor nem állnának egymás alatt. Magától érte
tődik, hogy ez az eset csak akkor áll be, ha a táblázat 
szövege nincs arányban azzal a térrel, a melyre azt 
szedni kell. Ha azonban elég hely van, akkor kell is, 
hogy a szedő ennek fölosztásánál tekintettel legyen 
úgy a fej, mint a láb szövegére. Viszont vannak esetek, 
mikor a kiszámításnál a fej szövege mérvadó.

Ilyen esetet tüntet föl a következő táblázat:

Centi
méter

j Hány ! Hány 
pont azaz j ciceró a z a z  

V8-ad petit | 12 pont

Centi
méter

Hány
| pont azaz 
t/8-ad petit

Hány 
ciceró azaz 

12 pont

I 37 : 3.3 4 106 9 2
2 53 4-5 5 133 "•3
3 Bu 7.4 {) 160 13 4
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A táblázatok kiszámítása általánosságban a követ
kező módon történik :

Legelső sorban átnézzük a rovatokban foglalt 
számok m ennyiségét; ha kevés van bennök, akkor a 
fej szövege szerint osztjuk föl a tért. Lássuk most a 
táblázatot (melynek szélessége 16 ciceró) és rovatait: 
az elsőben van a legkevesebb szöveg, a másodikban 
nehány betűvel ugyan több van, mint a harmadikban ; 
de ezt itt, mivel terünk megengedi, figyelmen kívül 
hagyjuk; az első rovat szélességére 12, a második- és 
harmadikra egyenként 15 térzőt számítsunk, a mi 
összesen 42 térzö =s= 7 ciceró. A táblázat másik fele 
is ugyanilyen, tehát 42 X  2 — 84 t. azaz 14 c. ; van 
összesen 4 rovatközi, 1 választó (t. i. a két hasábot 
egymástól elválasztó vonal) és 2 oldal (körzet)-vonal, 
összesen 7 térző; marad még 5 térző a beosztásra, 
a mit a következőkép eszközlünk : 1— 1 térzőt a táb
lázat két 3-ik rovatába (hogy a 2-ik sornak arányosabb 
helyzete legyen), a fönmaradó 3 térzőt pedig az oldal 
(körzet)-vonalak mellé (külsőleg) osztjuk oly formán, 
hogy egyik-egyik részre egy negvedcicerós térzőt 
teszünk.

Nagyobb táblázatoknál, ha fónmarad 2— 3 térző. 
azt könnyebben el lehet ott helyezni, mint a kiseb
beknél. E szerint a táblázat mértéke a következő lesz :

12 t. 15 t. 16 t. 12 t. 15 t. 16 t.

Sűrű rovatú és nagy, harántszedéssel ellátott táb
lázatoknál az is ajánlatos, hogy a szedést a kívánt 
szélességnél 1 — 2 térzővel keskenyebbre szedjük, és 
pedig azért, mivel 25 egész 30 térzö —  ha még olyan.
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tiszta is —  egy vagy másfél térző vastagságú duzza
dást okoz ; a mit a formazárás nem ellensúlyozhat. 
Ez okból lehetőleg kerülnünk kell a táblázatok sze
désénél azt is, hogy a rovatokba térzőket oszszunk, 
mert ezekre a por- és piszokréteg még vastagabban 
van rátapadva, mint a rézliniákon.

Akadnak olyanok, a kik erre azt mondják, hogy 
a rendes szedés nem dagad ki olyan könnyen és 
annyira, mint állítom; de nemcsak ennyire, hanem 
még jobban is. Csak vegyék azok tekintetbe azt a 
körülményt is, hogy a kizáró anyag, már készítésénél 
fogva is, csak ritka helyen felel meg a czélnak, és 
ezenfölül a gyakori használat és ide-oda hányódás 
által is kicsorbul s rendes alakját elvesztve, ez által 
gyöngébb vagy erősebb lesz. Ez utóbbi esetben a 
kártyapapir mellérakása vagy beosztása által segítünk. 
Mind e körülmények figyelembe veendők ; különösen 
pedig olyankor, ha a szedésnek a pontos utánszámítás- 
és igazításkor sincs meg a kívánt alakja.

Az «Evkönyv» keskeny alakjánál fogva nem vagyok 
azon helyzetben, hogy példaképen egy nagyobb táb
lázat kimérését fölhozhassam. Ha egy nagyobb táblá
zatot elméletileg itt ki is számítok, de példával kellő
képen nem kísérhetem: annvi gyakorlati értéke sem 
lenne, mint e kis táblázatnak.

A fej rovataiban (ha csak nincs megrövidítve egyik
másik szót pontot alkalmazni nem szokás, de nem is 
szükséges; mert ez zavarja az összhangot, a mennyi
ben a fej fő- és alcsoportjai az alrovatokkal és a 
lábbal egyet képeznek. Ép úgy nem alkalmazhatunk 
a főrovat sorainak a végére sem pontokat. Ezzel 
azonban a kipontozást nem kell összetéveszteni, mert



ennek az a czélja, hogy az űrt kitöltse, míg az élőb
bemnek az, hogy a mondatot berekeszsze.

Törekvésünk arra is irányuljon, ha a rovatok szö
vegének a mennyisége úgy a fejben, mint a lábban 
nem igen eltérő, azok lehetőleg egyforma vagy egy
mást megközelítő szélességre szedessenek. Ez alatt 
nem azt értem, hogy ha esetleg minden egyes rovatra 
11 térző esik, hogy így szedjük, hanem akkor egy 
részét io, a másik részét pedig 12 térző szélességére 
készítjük. 1— 2 térzőre, ha szőrszálhasogatókká nem 
akarunk válni, ne nézzünk; mert ez által, a nélkül, 
hogy tetszetősségét növelnők, csak megnehezítjük 
munkánkat.

Kisebb táblázatoknál olyan szélességre igazítjuk a 
szedővasat (Winkelhaken), mint a milyen a szedendő 
táblázat, hogy a kiszámítás után minden egyes rovat 
szélességét, a rovatközi vonalakkal együtt, abba bele
szedhessük, a mit «kimérés»- vagy «kiszámítás»-nak 
nevezünk. A kimérést azon irásnem kizárásából 
(Ausschliessung) tegyük, a melyből a táblázat sze- 
dődik. Ha a készítendő táblázat kimérése, nagyságá
nál fogva nem fér a szedővasba, akkor azt közvetlenül 
a hajóra vagy deszkára szedjük, melyen a táblázatot 
összeállítjuk.

A «kimérés» fölszedésének az a czélja, hogy ha 
valamelyik rovatot tévedésből szélesebb vagy keske
nyebbre szedtük, azt a kiemelésnél azonnal észre- 
veszszük, mivel ez a fejvonal fölött állva, nem vág 
össze a függő vonallal. Ennek hiányában ilyenkor az 
egész táblázatot össze kellene számítanunk és rovaton
ként utána nézni, hogy merre is van a tévedés? 
A «kimérést» mindaddig a hajón vagy deszkán kell
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hagynunk, míg a táblázat egészen kiszedve vagy össze
állítva nincsen.

Rovatok kihagyását úgy kerülhetjük el, ha a ki
számítás közben és után úgy a kéziratban, mint a «ki- 
mérés»-ben megolvassuk a rovatok számát; így azután, 
ha a számok összevágnak, munkánkat biztosan foly
tathatjuk. Ez által sokat nyerünk, mert megesik a 
legfigyelmesebb szedőn is, hogy tévedésből és a rova
tok meg nem olvasása folytán, kihagy egy rovatot, s 
erre csak akkor jön rá, ha a fej szedésének a végére 
jár. Ilyenkor azután nem szabad i — 2 rovat összébb 
vonása által a kimaradt rovatot behozni, hanem a 
körülményekhez képest, 10— 15-öt, vagy az egész 
fejet meg kell bontani.

A rovatok szélességét igen czélszerü a kéziratra 
is följegyezni, hogv az szedés közben szem előtt 
legyen.

Ezek volnának a táblázat kiszámításának főbb 
törvényei.

A kiszámítást czélszerűen a régi ciceró-rendszer 
szerint véltem eszközölni, miután e rendszer uralko
dik nyomdáink nagy részében ; a franczia rendszerre 
való átszámítás igen egvszeríí: egy negyed petites 
térzö — 2 ponttal; 6 t. azaz 1 ciceró = 1 2  ponttal;
1 pont egy nvolczad petitnek felel meg.

A fej szedésénél követendő eljárás a következő.
A fej magasságát a benne előforduló szöveg meny- 

nvisége szerint határozzuk meg. Ha egyik-másik rovat 
szövege kevés, úgy 1— 3 térzővel, nagyobb tábláza
toknál pedig egész petittel is lehet annak sorait ritkí
tani ; ezáltal el van kerülve, hogy annak egy-két sora 
mintegy vastag vonalat képez a nagy mezőben.
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Az összes rovatok úgy szélességben, mint magas
ságban mindig középre zárassanak ; ez utóbbi esetben, 
ha a beosztandó űr páratlan térzőre menne ki, lehet 
fölülre egy térzővel többet beosztani, mivel a betűkön, 
illetve a sor alján úgy is elég közt (Abstand) nyerünk.

A szavak elválasztásánál, ha csak a tér nem int 
takarékosságra, ne térjünk cl a rendes szabályoktól.

A szók közé ne oszszunk be túlságosan sokat, 
mert itt könnyebben segíthetünk magunkon, mint a 
síma szedésnél, a mennyiben a fölös kizárást a sorok 
oldalain is elhelvezhetjük; s nem kell okvetlen teli 
lenni a soroknak.

A kizárás-, elválasztás-, ritkítás-, illetve beosztásra 
vonatkozólag álljon itt néhány példa :

A
könyv
tárra

fordított
összeg

irtokban

A könyv
tárra for
dított ösz- 
szeg forin

tokban

A könw - A könyv
tárra tárra for-

fordított dított ösz-
összeg szeg forin-

frtokban tokban

és» nem így; 

Más példák :

kisebbre szedve pedig : 

igv és nem így.

Csomagok
érték

nyilvánítás
nélkül

Csomagok ér- 

téknvilváni- 

tás nélkül szcsen sen

Ősz- Ossze-

helves helytelen, helyes helytelen.
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A legegyszerűbb táblázatoknál is gyakori eset az, 
hogy rovatok csoportokra vannak fölosztva; melyek 
fő- és alczímekkel bírnak. Csoport-fűczímnek nevez
zük az alábbi táblázatban a négy rovaton átvonuló 
“Vagyon') szót, melynek alcsoportjai és czímei «kész- 
pénzben» és «érték-papirokban»; a rovat-czímek pedig 
az alcsoport alatt levő «frt» és «kr» szavak.

v  n  g y  o  n

készpénzben értékpapirokban

forint kr forint kr

I i

A csoport-czímek, nagy táblázatoknál, rendesen 
czímirásból szedcndők olvképen, hogy a föczímek egy
forma fokú és az alczímek is egv-két fokkal kisebb 
és egyszerű betűfajból legyenek. Kisebb és egyszerű 
táblázatoknál csak a csoportok főczímeit ajánlatos 
világos (nem nagyon fekete) betűfajból szedni; ha az 
üzlet ilyennel nem igen rendelkezik, úgy a közönsé
ges folyó betű is, ritkítva, e czélra megfelel. A  táblá
zatszedésben a czifra czímbetűk alkalmazását minden 
áron kerülni kell, és itt is folyton az legyen a szedő 
elve, hogy munkáját az egyszerűség és csín jellemezze.

A fej főrovata, ha ilven van, mindig czímirásból 
szedendő.

A hol a fej több csoportra vari fölosztva, ott a 
fő- és alczímek választó vonalainak párhuzamosan 
kell az egész táblázaton átvonulni, nehogy az egyik 
csoportban egvik vagy másik czímnek kisebb vagy
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nagyobb tér hagyassák, hanem azok egyformán a 
legtöbb szövegű szerinti magasságra szedendök.

A csoport-czímek alá rendesen egyszerű finom 
liniát alkalmazunk ; nagyobb táblázatoknál, hol a rova
tok főcsoportokra vannak fölosztva, kettős finomakat 
is szedhetünk. Ez utóbbi esetben azonban a fej alatti 
választó vonalnak fél vagy egész kövérnek kell lenni.

Ha a csoport főezíme szélességben az alája ren
delt rovatokra nem nyer kellő kiterjedést, akkor azt, 
ha mindjárt czímirásból is van szedve, a szükséghez 
képest, ritkíthatjuk. Gondot kell arra is fordítanunk, 
hogy a czímck ne legyenek a legszűkebb korlátok 
közé szorítva, mert így a jelentőségük egészen el
vész; ha a tér nem engedi meg a beosztást, úgy 
azt inkább kisebb, de erősebb czímirásból, szedjük, ily 
módon nyerve a beosztásra valami keveset.

A beosztásnál figyelnünk kell továbbá arra is, 
hogy a főcsoport alatti, az alcsoportokat vagy rova
tokat egymástól elválasztó függőleges vonalakat, ha 
lehetséges, ne kelljen darabolni, a mit úgy érünk cl, 
ha a főcsoport vízszintes vonalát beleszámítjuk ennek 
beosztásába. Például, ha az 55. lapon előforduló példa 
föcsoport-czímét, az alatta levő vízszintes vonallal 
együtt, két ciceró magasságra szedjük, akkor az al
csoportok közé választó vonalúi egy darabot (3 cicerót! 
alkalmazhatunk. Az alcsoport czímei az alsó vonallal, 
szintén két c., a rovatezímek pedig egy c. magassá
got nyernek. A részletes beosztás így a következő 
lesz : a petitből szedett főezím fölé 4, alája pedig 3 
térző osztódik be, mi a czímsorral együtt n ,a z  alatta 
levő vonal 1, összesen 12 térző, azaz két ciceró magas; 
az alcsoport czímcit szintén így osztjuk be, a rovatok
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czímeinél fölül egy negyedcicerós térzőt; magát a czí- 
meket pedig nonpareilleből szedve, 6 térzőt, azaz 
egy cicerót tesz k i ; az összes magasság lesz tehát: 
2, 2 és i, vagyis 5 ciceró.

A fej elkészülte után egy, az egész táblázaton ke- 
resztülmenő vonalat alkalmazunk, és erre szedjük a 
lábat.

A láb szedésénél az első sor fölé egy üres petit 
vagy nonparcille sort teszünk és úgy szedjük rá a 
szöveget; üres sort a láb aljára is kell tennünk.

A főrovatot, a mely rendesen hely- vagy tárgy- 
neveket, évszámokat stb. szokott tartalmazni, kipon
tozva középre, míg a többieket (számrovatokat) hátra 
zárjuk; ha terünk megengedi, akkor utánok, hogy 
ne érjenek a választó vonalakhoz, 2— 4 térzőt teszünk 
olyképen, hogy hátul semmi esetre se legyen több 
tér, mint elől. Azt is czélszerűnek vélem itt meg- 
jegyezni, hogv a hátsó beosztás az összes rovatokban 
lehetőleg egyforma legyen ; például nehogy az egyik 
rovatnál 1, a másiknál 3 vagy 4, azután ismét 1— 2 
térző legyen beosztva.

E beosztással már a táblázat kiszámításánál kell 
számot vetnünk.

Ha a számok összegezve vannak, ott az első szám
rovat elejétől az utolsóig, ezt bezárólag, egy kercsztül- 
menő összegvonalat szedünk. Ha az utolsó rovat 
i'Észrevétel» vagy «Jegyzet» czímet visel, azon e 
vonalat nem húzzuk keresztül.

Mérlegeknél az összegvonalat 2— 4 ciceróra a fő
rovatba szokás kiereszteni ; statisztikai kimutatásokat 
tárgyazó terjedelmes táblázatos müvekben, időtakarí
tásból, a kieresztést mellőzzük.
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Az összegvonalat sokan helytelenül alkalmazzák; 
ez minden függőleges választó vonalat, még ha az 
egész kövér is, keresztül metszi.

Ha a táblázat a meghatározott szélességre nem i 
fér, a következő eljárást alkalmazzuk :

1- ször fektetjük;
2- szor megtörjük, azaz két vagy több oldalra szed

jük, és végre
3- szor olyan alakra szedjük, mint a milyenre egész 

szélességben ráfér.
Az első esethez akkor folyamodunk, ha a táblázat a 

rendes alaknál sokkal szélesebb, de nem olyan magas, j 
hogy egész oldalakat betöltsön. Mintegy helytakarí
tásból a táblázat szélességét az oldal magasságára, a 
magasságát pedig annak szélességére szedjük, s ezt 
«fektetés»-nek nevezzük. A fektetett oldalok feje belül, 
a lábak végei kifelé állanak, úgy hogy a páros lapo
kon az oldalszámok a bal, a páratlanokon pedig a 
jobb végükön vannak.

A második eset terjedelmes táblázatos statisztikai 
vagy egyéb kimutatásoknál gyakori eset. A mikor a
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táblázat egy oldalra nem fér, akkor az kettőre, egy
más átellenében —  páros és páratlan számúra — 
szedessék. Ez esetben a főrovat csak az első (páros 
számú) oldalra szedetik, nem pedig, mint azt néme
lyek teszik, minden oldalra. Ha a rovatok csopor
tokra vannak fölosztva, akkor oda törekedjünk, hogy 
azokat ne kelljen megtörni vagy megszakítani, ha 
azonban ezt el nem kerülhetjük, akkor oly módszert 
kövessünk, mely szerint a rovatok számának egy- 
harmada vagy fele az elsőn, a többi a második olda
lon legyen. A csoport czímét, ha csak egy-két szóból 
áll, mind a két oldalon egészen kiszedjük, ha pedig 
hosszabb, ketté választjuk és így alkalmazzuk azt. 
Két-három rovatból álló csoportot megtörni nem 
szabad. Ha a csoport czíme meg is van törve, akkor 
a belső oldalvonalak csak az azok alatti vízszintes 
vonaltól indulnak; elleneseiben azok a fejvonalig fel
jönnek. Példák:

I. oldal II. oldal

N y e l v e k  s z e r i n t  

A csoport czíme meg van törve. Helyes.

Nyelvek szerint Nyelvek szerint

A csoport czíme mind a két oldalon ki van szedve. 
1 Iclyes.

N y e l v e k s z e r i n t

Helytelen a belső oldalvonalaknak a fejvonalig 
való föleresztése miatt.
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Van rá eset, hogy a táblázat két oldal szélessé
gére sem fé r ; ekkor kiszámítjuk az egészet, hogy 
mennyit ád (négy vagy hat oldalnál többet ritkán) 
s ilyenkor a főrovatot, a folyó vagy sorszámmal 
— m inta melyek az egész táblázatra vonatkoznak— ; 

minden páros oldalon ismételjük, azaz kiszedjük, plJ 
a 2— 3-ik oldalról való átvitelkor a 4-iken, 6-ikon stb. 
Csoportot megtörni ez esetben nincs megengedve, 
még akkor sem, ha az egyik pár oldalt nagyon össze 
kellene is vonni, míg a többieket kergetni.

Harmadszor, ha a táblázat rendkívül széles, az 
alak pedig aránylag keskeny és annak együvé szc-; 
dése, könnyebb áttekintés végett, kívántatik: akkor, 
azt olyan széles alakra szedjük, mint a milyenre ráfér, 
s ez esetben a bekötés vagy fűzés alkalmával az mint 
«melléklet» a műbe beleragasztatik. Ilyen táblázat 
többnyire mérlegben vagy értekezésben fordul elő, 

bár itt is ritkán.
A tér-megtakarításra még egy módot hozok föl a 

s ez abból áll, hogy ha a táblázat feje túltömött, a 
láb ellenben igen ritka (kevés) szövegű, akkor azt; 
függőlegesen is szedhetjük, mely esetben a fej, ha 
azzal a táblázat két oldalra való fölosztását kikerül
hetjük, kelleténél magasabbra is szedhető.

Sok szedő azzal sincs tisztában, vájjon mikép í 
zárja ki a táblázat- rovatait, ha azokban szám helyett 
szöveg foglaltatik. Ha az első rovat szövege 2— 3, 
sorból áll, a többinek első sorát az első rovat első 
sorával hozza párhuzamba, a mi helytelen d o lo g ; 
helytelen pedig azért, mert ha az olvasó az első rova
tot, mely 3— 4 sorból áll, átolvasta, föl kell ugrania 
a másodiknak legfelső sprába, azután meg a harma-
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dikba, ha történetesen az ismét több sorból áll, és 
így tovább, míg a tételt át nem nézte.

Nézetem szerint legczélszerííbb ezt úgy szedni, 
lrogy az első rovat szövegének kimenetsorával hozzuk 
párhuzamba a másodiknak első sorát és így tovább 
a. többi rovatokét is. Ha a szerző ilyen esetben tér 
nyerés szempontjából az ellenkezőt kívánná, akkor 
világosítsa föl őtet ennek czélszerűtlen voltáról az 
ügyvezető vagy pedig a szedő, ha kívánatét ez utóbbi
hoz intézné. A szemre is jobban hat az olvasásnál, 
ha a sorok egymással összefüggnek. A ki a rovato
kat legelőször a fönti mód szerint zárta ki, az talán 
azt hitte, hogy a táblázat rovatai külön-külön, felül
ről lefelé olvasandók; pedig igen tévedett, mert 
annak ép olyan az olvasási rendszere, mint akármi 
másnak.

A vonalak alkalmazása a szedő föladatát képezi. 
Ott, hol páros oldalak fordulnak elő, czélszeríí a be
kerítést, hogy a külső oldalvonalak a belsőktől el
térők legyenek, kövér-finom----- —  körzet-vonalakkal
eszközölni. E vonalak vastagsága 2-edrétnél kisebb 
alaknál negyedcicero vagy félpetit, ennél nagyobbnál 
pedig nonpareille. Táblázatot egészen körülkeríteni 
nem szép; ez csak fölül és a két oldalán szokásos.

Egyoldalas és művek szövegében előforduló kisebb 
táblázatoknál körzetül fejvonal gyanánt negyedpetit 
egész kövér és körzet-liniát használhatunk (ezek finom 
vonala fölülre, a kövér alulra jön, mintegy kapcsául 
szolgálva az oldal-liniáknak); az oldalakra pedig 
negyedpetit fél, vagy nyolczadpetit egész kövéret 
Ha oldal-vonalakúl finom liniákat alkalmazunk, vagy 
ha ezeket egészen elhagyjuk —  a mi ugyan nem igen
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ajánlatos — akkor a körzet-fejliniának a kövér vonala 
fölülre, a finom pedig alulra jön.

A táblázatban a csoportokat egym ástól és a fő-| 
rovatot a többi rovattól vagy csoporttól negyedpetit 
fél vagy nyolczadpetit egész kövér, és —  ha alcso
portok nincsenek —  finom vonalak által választjuk 
el ; de ha alcsoportok is vannak, akkor ezek közéj 
egyszerű vagy kettős-finom, némely esetben negyed-] 
petit fél- vagy nyolczadpetit egész kövér vonalak 
is tehetők.

A kettős finom vonalak leginkább akkor ajánlato
sak, a mikor a táblázatok nyolczadpetit vonalokkal 
szedetnek.

A mely táblázatban a rovatok nincsenek csopor
tokba osztva, ott a czélnak egyszerű finom vonalak 
is m egfelelnek; de azért a főrovat mellé kettős- 
tinóm. negyed-, fél- vagy nyolczadpetit egész kövér 
vonal kell.

Nagy táblázatoknál, hol a főcsoportokban több 
rendbeli alcsoportok vannak, ott a főczímek alá kettős- 
finom, a főcsoportok közé egész kövér vonalat is 
tehetünk.

A folyt')- vagy sorszám-rovatot a förovattól czél- 
szerűen egyszerű finom vonallal választjuk el.

A  fejet a lábtól kettős-finom, negyedpetit fél-,] 
nvolczadp. egész kövér, nagy táblázatoknál, és ha a 
főcsoportok czíme alatt kettős-finom vonal van, I 
negyedpetit egész kövér vonal tétessék.

Ha a táblázat, keskenységénél fogva, két hasá
bosra van tördelve, akkor közbe választó-vonalat 
teszünk, melynek azonban a rovat vagy csoport
közieknél erősebbnek kell lenni. E  választó-vonal az J



egész táblázatot, a körzet- vagy fejvonaltól a láb aljáig 
átszeli; alkalmazható ide az úgynevezett választó
vonal ------—  i tinom-kövér-finom) — melyet szükség
esetén össze is lehet szedni — vagy pedig negyed
petit egész kövér vonal.

Táblázatok negyedpetittel való ritkítása nem aján
latos, mivel a különböző szélességű rovatokba sokféle 
térző és zárka (spatíum) szükségeltetik s ezeknek össze
keresése s fölszedésc sok időt vesz igénybe, a sze
dést pedig kidagasztja vagy kitolja úgy, hogy a sorok 
ritkán állnak egymással vonalban. Legczélszerübb a 
táblázatot fél vagy egész petittel ritkítani; a nonpa- 
reille-el való ritkítás már valamivel hosszadalmasabbá 
teszi a szedést. A félpetittel való ritkításnál igen jó 
szolgálatot tesz a jó ciceró-harmad (Schlíess), a melylvel 
azt czélszerüen eszközölhetjük.

Az itt elmondottak volnának a táblázatszedéshez 
okvetlen megkívántató utasítások. Mielőtt dolgozato
mat befejezném, a táblázat szedéséhez szükséges anya
gokról is akarok néhány szóban említést tenni.

Első sorban is, hogy munkánk szabályszerű és 
kifogástalan legyen, egyenletes betűkre és pontos 
kizárási anyagra, valamint jól és könnyen zárható 
egvenszögű szedövasra és ugyanilyen hajóra van 
szükségünk.

Nagyobb üzletekben úgynevezett táblázat- vagy 
accidenz-szedővasak vannak, melvek 3— 4 rekeszszel 
bírva, ezekkel ugyanannyiféle alakot lehet képezni 
és beléjük szedni. Árnyoldaluk azonban, hogy több
nyire rosszul záródnak, s e miatt egvenszögűek nem 
lévén, a táblázatszedésnél hasznavehetetlenek, Külön
ben hiányukat alig érezzük, mert az egvrekeszű, jól
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igazítható, egyenszöget tartó szedővasba is —  egy
szerű eljárással —  szedhetünk többféle rovatot, a 
nélkül, hogy azt minden alaknál igazítani kellene, 
kivált ha a következő rendszert tartjuk szem előtt : 
ugyanis a szedővasat a rendes eljárással egy bizonyos 
szélességre igazítjuk, például 16 ciceróra; következik 
egy 3 ciceró szélességű rovat szedése, s ekkor a 
szedővasba 13 cicerónyi űrpótlókat (Quadraten) 
és egy darabka papirost teszünk ; az így fönmaradt 
3 cicerős hézagba beleszedjük a rovatot. Ezután egy 
3 és fél cicerős rovat következik, s akkor a 13 ciceróból 
elveszünk 1 nonpareillet, marad benne 12 és fél ciceró, 
a mi álfal megvan a kívánt térmennyiség. Ilyetén- 
képen tehát elkerüljük a szedővas folytonos igazítását. 
A  papirdarabkát azért kell a szedő vasba tenni, mert 
ennek igazításánál is tettünk bele, hogy a szedett 
rovat még egy hajszállal se legyen erősebb a kívánt 
szélességnél ; mert Ün csak egy vékony papír vastag
ságával szélesebb is minden rovat, az 10 — 15 rovat
nál 2— 3 térzöt tesz ki.

Tudvalevő dolog, hogy a táblázat szedése sokkal 
gyorsabban halad, ha ahhoz rézliniákat használunk ; 
mert ezekből különféle nagyságú darabok vannak; 
úgym int: 3-tól 10 térzőig, 2 egész 8 ciceróig, továbbá 
10, 12, 16, 20 és 24, 28, 32, 36, 40, 48, 52 és 60 
cicerósak s belőlük tetszés szerinti hosszúságú vonal 
állítható össze. Az összeszedésnél törekedjünk a kívánt 
nagyságú vonalat minél kevesebb darabból megalkotni.

Hogy a rézliniák még nem szorították ki az ólom
ból valókat, ez leginkább költséges voltukban leli 
magyarázatát; belőlük csekély mennyiség is egész kis 
tőkét képvisel. Ez elfogadható ok olyan kisebbszerű
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üzletben, hol a táblázatos, munka csekély arányban 
és ritkán fordul elő, de már ott, a hol sok ilyen 
fajta munka van, az ólomliniákkal való dolgoztatás 
rossz gazdálkodás. A szedő is jobb kedvvel dolgozik, 
ha látja, hogy rendesebb anyagot használhat. Lehet 
ugyan az ólomliniát is szépen vágni és alkalmazni, 
de anyaga nem engedi meg a huzamosb használatot, 
a miért a szedő azután csak faragással vagy gyalulás- 
sal tölti idejének nagy részét.

Ez okból az ólomliniákkal való munka sokkal 
hosszadalmasabb, mert itt vágni, azután simítgatni 
kell, hogy a kellő egyenletesség meglegyen.

A szedő a vágandó ólomlinia hosszúságát ne a 
szedés mellé téve, jelölje meg, hanem számítsa ki. 
hogy annak milyen nagynak kell lenni és űrpótlókkal 
mérje s jelölje meg rajta a kívánt hosszúságot és a 
szerint vágja cl. Az ilyenforma kimérés azért czélsze- 
rűbb, mert akkor biztosabbak vágyunk a kellő nagy
ság felől, mint ha rossz hajóra szedve, a ferdén álló 
szedéshez mérjük. Ha több egyforma darab liniára 
van szükségünk, természetes, hogy azoknak egyszerre 
történő vágása igen ajánlatos.

Továbbá a szedő fordítson arra is gondot, hogy 
a vágásnál a végeket és a vonalak élét ki ne törje 
vagy el ne görbítse ; azért a szükséges vonaldarabot 
3— 4 térzővel a kívánt nagyságnál hosszabbra kell 
vágni, hogy töréskor maradjon még lesimítani való 
rész, mert e nélkül azt ily esetben eldobhatnék.

Az ólomliniák vágását faragó késsel (Schnitzer) 
vagy gyaluval végezzük. Ha jó gyalu áll rendelkezé
sünkre, akkor ez megkönnyíti munkánkat, ellenesetben 
pedig hátráltat.

É v k ö n y v  5

A  TÁBLÁZATSZEDÉSRŐL § 5
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A gyalu leginkább a körzetvonal-sarkok vágásánál 
van segítségünkre.

A  körzet-vonalak sarkait, ha a vágást nem igen 
pontos gyaluval eszközöljük, egy kissé alávágjuk. 
Vágott sarkokat a következő példa tesz szemlélhetővé:

Ha a vonalok vágásához faragó-kést használunk, 
akkor a vágást nem egyenesen, hanem a linia alján 
beljebb eresztjük, hogy az él a másik liniához jobban 
oda tapadjon, a mit «alávágás»-nak (Unterschnitt) 
nevezünk.

Az egyenesre és alája vágott vonalak közötti kü
lönbséget az alábbi példa mutatja:

alávágott. alá nem vágott.

Réz- és ólomfiniát összekeverve egy táblázaton 
alkalmazni nem le h e t; úgy azonban, hogy a körzet
vonal ólom, a választó vonalak pedig rézből valók 
legyenek, tűrhető, de még sem ajánlatos.

* * * *

Ezzel befejeztem a táblázatszedésről mondandóimat 
s ha csak némi szolgálatot is teszek az elmondottak 
által szakmánknak : fáradságom meglelte jutalmát.

Szabó Dezsó.


