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^B^aptam az Évkönyv szerkesztőjének levelét, melyben 
minden pardon nélkül felszólít szakbeli támogatásra.

Miután nyakunkon az ősz és közeledik az idő, mikor a 
Szakkör ismét kedélyes estélyeket rendez, még képes újra 
felvenni a fotografálást és palam publice pellengérre állít, ha 
rövid, kategorikus felszólításának eleget nem teszek.

Tűnődtem sok mindenen, átlapoztam minden szakkönyvet 
és évkönyvet, átolvastam Ruzicska Nyomdászatát, Grócz Ernő 
Kátéját, kutatva, keresve, vájjon miről lehetne írni, a miről 
esetleg még nincs írva, vagy legalább is kevésbbé megvitatva, 
vagy feldolgozva; mivel csillapítsam a szerkesztő haragját, az 
olvasók tudvágyát és mivel léphetnék ismét az Évkönyv munka
társai sorába.

Véletlenül a kezembe akadt egy nyomtatvány, mely kiponto
zása által keltette fel figyelmemet és utána nézve a dolog
nak, tapasztaltam azt, hogy e tárgyat vajmi kevéssé használták 
fel, pedig bővebben tárgyalva ez is egyik neme a szedésnek, 
mely megérdemli a vele való bővebb foglalkozást.

Általános szokás, ha szakczikket írunk, vagy szakdologgal 
foglalkozunk, hogy minden szedésnek adunk jelleget. Példáúl
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tömörszedés (kompressz), akczidensz-szedés, rovatos-szedés, 
vers-szedés, hirdetés-szedés stb. Ha a kipontozásoknak, vagyis 
a kipontozott szedésnek is jelleget akarnánk adni, úgy azt 
közös jellegűnek kellene nevezni, a mennyiben alig van a 
szedésnek valamilyen neme, a hol az elő nem fordúl.

Tudjuk azt igen jól, hogy kipontozott sorok előfordúlnak 
árjegyzékeknél, táblázatoknál, statisztikai műveknél, körlevelek
nél, sőt majdnem minden nyomtatványnál s így azt körülírni 
teljes lehetetlen. A praxisban eleget találkozunk vele és e 
praxisból merítem mindazt, a mit itt e tárgyról röviden, dió
héjba szorítva elmondani óhajtok.

A kipontozások nagyon sok válfajával találkozunk.
Régente nem használtak más egyebet, mint az illető betűfaj 

— miből a munka szedetett — interpunkczióit, illetve közönséges 
pontjait. A pontok egymásközti távolságát az illető szedés 
szélessége, esetleg a szedő szépérzéke határozta meg.

Igaz, hogy abban az időben az ilyen munka nem igen esett 
kifogás alá, mert nem volt, a ki jobbat produkálhatott volna 
és a betűöntödék akkor még kevesen voltak s nem igen gon
doltak arra, hogy olyasmit termeljenek, a mi hasznos és czél- 
szerű is, ezáltal is kezére játszva a szedőnek.

Ha kezünkbe akad egy-egy ilyen régi nyomtatvány, magunk 
is csodálkozunk a pontok különféle vastagságán, ferdeségén 
és a mi igen sokszor előfordult, az egymásközti hézagokon, 
mi a nyomás közben támadt letörés folytán keletkezett. A kü
lönféle vastagság pedig onnan származott, hogy a szabadon 
álló interpunkcziók leginkább vannak a nyomás felületének 
kitéve és ha esetleg fogyatékán volt az egyik szekrényben, 
vettek a másikból, nem törődve azzal, hogy az esetleg régibb 
származású. De ha törődtek volna is, nem igen segíthettek 
rajta, mert ritka esetben rendelkeztek többel, mint a mennyi 
interpunkczió az illető betűnemhez tartozott és így szükség 
esetén kénytelenek voltak a vegyítéshez folyamodni.

Napjainkban ez már nem igen fordúl elő, mert minden 
rendet szerető nyomdában gondot fordítanak arra, hogy pontok,
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számok stb. ne csak az illető szekrényekben, de külön fiókok
ban is kezeltessenek, mint akárminő más anyag, megkímélve 
a szedőt a hiábavaló keresgéléstől, ezáltal is előmozdítva a 
munka gyorsaságát.

Csak később jöttek az öntödék arra, hogy e nemű anya
goknál is a szedő munkáját megkönnyítsék és kezdték for
galomba hozni a négyzetpontokat egy ponttal.

Ez jóval megkönnyítette a szedést; a pontok helyes beosztás 
mellett szimmetrikusabban álltak egymás alatt és vastagságuk 
sem volt eltérő. Ennek meg az volt a baja, hogy szöveggel 
tele oldalaknál, ha teljes pontozott sor következett, a ponto
zott sor mindig beljebb állt a közönséges sornál, mert a pont 
a  négyzet közepére van öntve.

Forgalomba jött azután a négyzetpont két ponttal, továbbá 
három ponttal, sőt ma is még sok nyomdában alkalmazzák 
azokat, de ezek csak némileg emelték a jó Ízlést és ezeknél 
is csak úgy van, hogy a pont beljebb esik a sornál, de nem 
pótolták és nem pótolják mindazt, mit az utána következő, 
úgynevezett modern négyzetpontok —- három vonás egy négy
zeten, t. i. egy-egy vonás a szélen, egy meg a középen — 
nyújtanak.

Mielőtt a tulajdonképeni kipontozásokra rátérnék, kénytelen 
vagyok e modern négyzetpontokról bővebben megemlékezni.

Általában véve ki kellene küszöbölni az egy és két ponttal 
•ellátott négyzetpontot. Úgy értve a kiküszöbölést, hogy ott, 
hol még van, használni lehet, az újabb rendeléseknél pedig 
a  modern négyzetpontokat beszerezni, mert ez praktikusabb, 
Ízlésesebb és sokkal jobban értékesíthető.

Táblázatos szedésnél, hol sok tizedes rovat fordúl elő és a 
keresztvonalakat akár a nyomás, akár más szempontból be
szedni kell, sokszor kerül a szedő kereszttűz közé, mert a 
nyomda nem rendelkezik annyi apró léniával, a mennyi az 
esetleg szedendő munkához kell, — ólomléniákból kivágni meg 
lehetetlen — de különben ha rendelkeznék is egy nyomda
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annyi léniával, csak munkapangás alkalmával találna a szedő- 
a szekrényben annyit, hogy minden fennakadás nélkül dolgoz
hasson. Ilyen esetben igen kitünően használhatók a négyzet
pontok, csak ügyesen kell kiszámítani az egymásközti be
osztást s a rovatok közti távolságot. (Ezt azonban csak végső
szükség esetében és közönségesebb munkáknál lehet megtenni. 
Szerk)

A szélesebb rovatokhoz pontozott léniák használhatók, míg 
a szűkebb rovatokhoz a négyzetpontok.

A helyes kiszámítás az egymásközti beosztás és a rovatok 
távolsága úgy értelmezendő, hogy a kizárásdarabok, melyeket 
a négyzetpontok közé teszünk, egyforma vastagságúak legye
nek, értve alatta azt, hogy spácziumot (zárkát) nem szabad 
használnunk, különben munkánk hosszadalmassága által meddő
volna.

Ha sok tizedesrovat fordúl elő, a keresztrovatokat úgy 
szedjük, mint más táblázatos szedést, ha számokat szedünk,, 
akár ritkítva, akár simán, tudniillik egész szélességben. Össze
adjuk az egyes rovatok szélességét és a szerint határozzuk 
meg az egész szélességet; a hasábvonalakat csak azután 
oszszuk be, midőn az oldalnak szánt és kiszedett szedés a 
hajón van.

Azért nem szabad a négyzetek közt használandó kizáráshoz, 
spácziumot használni, mert az esetleg elcsúszik, nehezíti a 
munkát s máskülönben is a négyzetpontok közti távolság úgy 
kiszámítható, hogy ez teljesen nélkülözhető. Magától értetődik, 
hogy a rovatok egymás közti távolságát, ha négyzetpontokat 
akarunk szedni, nem ciceróra, hanem az oda beférő négyzet
pontok szélességét kell számítanunk. Ámbár ha petit négyzet
pontokat használunk, ezt mindenképen beoszthatjuk. Sőt cicerós 
darabokat is vehetünk a szélesebb rovatokhoz, pontozott vona
lakat a még szélesebbekhez és a kisebb fajokat a keskenyebb 
rovatokhoz. A fő csak az első sorok vonalba állítása, a többi már 
aztán könnyen megy.

Felhasználhatjuk még a négyzetpontokat olyan szedéseknél,
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hol a sorokban beírásra vonalakat kellene alkalmazni. Példáúl: 
jegyzőkönyveknél, utasításoknál, nyomtatvány-mintáknál ható
ságok részére, továbbá egyszerűbb munkáknál, vasúti, gyári 
és egyéb vállalati nyomtatványoknál, melyek nem tartoznak a 
finomabb kiállítású kereskedelmi nyomtatványok sorába, szintén 
alkalmazhatók.

Különben végigsorolni, hogy hol mindenütt használhatjuk, 
igen bajos. A szedő a gyakorlatban rájön az ilyesmire, mert 
az tényleg csak a nyomdák munkaforgalmától és a szedő 
szakavatottságától függ.

Ilynemű munkáknál a négyzetpontok egyike a másika mellé 
teendő minden kizárás nélkül, mintha egy darabból volna.

Ebből is bebizonyosodik az, hogy szakdolgokat olvasni és 
szakdolgokkal foglalkozni mindig megtermi gyümölcsét, mert 
általában véve a szakképzettséget senkibe sem lehet kanállal 
beléönteni, mint a mediczinát, hanem fokról-fokra kell halad
nunk a praktikus dolgok terén, mert ennek is mi veszszük 
a hasznát, mert nem a munkaadónak, vagyis a nyomdának 
dolgozunk gyorsan, szakszerűen, pontosan és rendszeresen, 
hanem a magunk tehetségét emeljük vele és a szakképzett, 
jó munkás mindig jobb díjazásban is részesül.

Áttérve a kipontozásra, mindig a szépérzéket kell szemünk 
előtt tartani. A szabály az, hogy mindig annyit tegyünk a 
négyzetpontok közé, a minő vastag maga a négyzetpont. 
Példáúl: nonpareillehez nonpareille, petithez petit négyzet és 
így tovább. Az egyik sor ki, a másik egy négyzettel beljebb, 
mintegy vezesse a szemet a sorhoz tartozó csoportra.

A négyzetpont és az esetleges oldal- vagy csoportszámok 
közt mindig egy négyzet hagyandó. Tehát ki kell számítani 
a legtöbb számot magában foglaló csoportot és ezenkívül egy 
négyzetet, mert az helytelen, ha egyik vagy másik szám
csoportnál kevesebbet teszünk azért, mert az több számot 
foglal magában, vagy ha ezeket a számokat keskenyebb fajból 
veszszük, csupán azért, hogy az oda beférjen. Ez helytelen 
volna már azért is, mert a számnak szám alatt kell állani,
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akár összegezés, akár szimmetria szempontjából is. Máskülön
ben szinte sértő, ha a számok nem állanak egymás alatt.

Sőt az esetleg előforduló kiemelendő, feltüntető vagy össze
gező számok gyanánt is olyanokat vegyünk, melyek egyforma 
vastagok a munkánál felhasználandó közönséges számokkal.

Ha különféle műveknél, lapoknál, vagy más egyéb nyom
tatványoknál vonalak nélküli, kipontozott, statisztikai vagy 
egyéb kimutatások fordáinak elő, ágy azt rendesen egy fokkal 
kisebb betűfajból szedjük, mint a szöveg betűi.

Ha a kipontozandó sorok között a szöveg kevés, hosszú 
kipontozást ne használjunk, hanem inkább az oldal közepére 
állítsuk az egészet, mert ba kevés a szöveg s nagyon hosszú a 
kipontozás, az sértőleg hat, míg ellenkezőleg, ha az oldal köze
pére állítjuk vagy példáúl elől-hátúl valamivel behúzzuk, szinte 
jó benyomást gyakorol a szemre.

Igen sokan akkor is kipontoznak táblázatos sorokat, ha az 
keresztvonallal van ellátva; hát ez fölösleges, mert maga a 
keresztvonal vezeti a sort, így azt kétszeresen vezetni nem 
kell, mert a kipontozás is csak arra való, hogy a szöveghez 
tartozó számcsoportokat a szem könnyebben megtalálja.

Ezek azok, a miket nagyjában a négyzetpontokról elmondani 
óhajtottam. De mielőtt czikkemet bezárom, megjegyezni óhaj
tom még, — miután már így is láttam — hogy regényeknél, 
elbeszéléseknél, általában szépirodalmi dolgoknál, vagy egyéb 
más munkáknál, hol a kipontozás a gondolatot vagy a mon
datot fejezi be, ott nem szabad semmiféle négyzetpontot 
használni, hanem az illető betűfaj közönséges pontjait egy-egy 
negyedkizárás beosztással.


