
Énekes Ferenc

A KIADVÁNYSZERKESZTÉS 2

Szöveg



Énekes Ferenc
A KIADVÁNYSZERKESZTÉS 1

Alapok



ÉNEKES FERENC

A KIADVÁNYSZERKESZTÉS 2

Szöveg

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fôiskola,
Budapest, 2014



Lektorálta
Hantos Károly,

a Magyar Képzômûvészeti Egyetem mb. tanszékvezetô tanára, docens
és

Molnár Gyula,
a Magyar Iparmûvészeti Egyetem tanszékvezetô tanára, docens

Tipográfia Énekes Ferenc

Borítóterv Yoka

© Énekes Ferenc, 2001

Második, javított kiadás © Énekes Ferenc, 2014

Kiadja a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fôiskola

A kiadásért felel Tímár Lászlóné kiadói u ̈zletág vezetô



TARTALOM

Elôszó  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 9

A megrendelt kiadvány  … … … … … … … … … … … … … … … … 11
A kiadványok felosztása … … … … … … … … … … … … … … … 15
Megrendelés, szerzôdéskötés  … … … … … … … … … … … … … 21
A feladat szereplôi, elemzése, ütemterv  … … … … … … … … … … 25

A feladat szereplôi  … … … … … … … … … … … … … … … 25
A feladat elemzése, ütemterv  … … … … … … … … … … … … 31

Kapcsolat a megrendelôvel, alvállalkozókkal  … … … … … … … … 36

A szöveges kiadvány  … … … … … … … … … … … … … … … … … 41
Szlogentôl a könyvig, a szövegeredeti  … … … … … … … … … … 42
Szerzô, kiadó, szerkesztôség, nyomda  … … … … … … … … … … 45
Szövegszedés, korrektúra  … … … … … … … … … … … … … … 49
Tervezés, a klasszikus stílus  … … … … … … … … … … … … … 58

Klasszikus stílus  … … … … … … … … … … … … … … … … 59
A laptükör szerkesztése  … … … … … … … … … … … … … … 65
Önálló oldal szedéstükre  … … … … … … … … … … … … … 72
A kiadvány belsô struktúrájának kialakítása, a tipográfiai leírás elemei 76

A szöveges kiadvány tipográfiája, tördelése  … … … … … … … … 100
Elôkészületek  … … … … … … … … … … … … … … … … 101



Írásjelek használata  … … … … … … … … … … … … … … …108
Tördelési próba  … … … … … … … … … … … … … … … … 119
Tördelés  … … … … … … … … … … … … … … … … … … 121
A fejezet részei, az oldal elemei  … … … … … … … … … … … 145

Részletek – melyekben az ördög lakozik  … … … … … … … … … 152
Elválasztás  … … … … … … … … … … … … … … … … … 152
Írásjelek  … … … … … … … … … … … … … … … … … … 153
Mértékegységek, prefixumok … … … … … … … … … … … … 158
Égtájak, pénznemek, országnevek  … … … … … … … … … … 162
Rövidítések, mozaikszók  … … … … … … … … … … … … … 165
Számok írása  … … … … … … … … … … … … … … … … 166

Speciális esetek szedése, tördelése  … … … … … … … … … … … 170
Iniciálé  … … … … … … … … … … … … … … … … … … 171
Táblázat  … … … … … … … … … … … … … … … … … … 177
Képlet … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 180
Versek tördelése  … … … … … … … … … … … … … … … 193
Színdarabok tördelése  … … … … … … … … … … … … … … 195
Zenei szedés  … … … … … … … … … … … … … … … … … 197

Díszítôelemek  … … … … … … … … … … … … … … … … … 199
A lénia  … … … … … … … … … … … … … … … … … … 200
A keret  … … … … … … … … … … … … … … … … … … 201
A körzet  … … … … … … … … … … … … … … … … … … 202
A folt  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 204

Történelmi pillanatok  … … … … … … … … … … … … … … … 208
Írástípusok  … … … … … … … … … … … … … … … … … 208
Az iniciálé változásai  … … … … … … … … … … … … … … 215
Tótfalusi Kis Miklós  … … … … … … … … … … … … … … 221
Mai problémák, megoldások … … … … … … … … … … … … 226

Irodalomjegyzék  … … … … … … … … … … … … … … … … … 235



A jó könyv messzemenôen támaszkodik
az olvasó már meglévô tudására. Az új
ismereteket oly logikus mó don, oly kis
lépésekben adagolja, hogy elolvasása
után az olvasó úgy érzi, szinte semmi újat
nem mondott. Csak jóval késôbb jön
rá, hogy mennyi mindent ta nult belôle.





ELÔSZÓ

Aszámítógép – alig 50 éves pályafutása alatt – az élet szinte minden területét
meghódította. A fejlôdés robbanásszerûvé az utóbbi 15–20 év során, a személyi
számítógépek megjelenésével vált. A világ nyugati felétôl kissé elmaradva nálunk
a nyolcvanas évek legvégén jelentek meg a ma már csak PC-ként emlegetett
gépek. Lemaradásunkat röpke öt év alatt behoztuk, jelenleg itthon is azonnal
kapható bármilyen új fejlesztés, legyen az akár számítógép, vagy akár egy alkal -
mazói program.

A számítógép megjelenése alaposan felforgatta a nyomdaipar, a nyom dai
elô  készítés évszázadok alatt kialakult hagyományos rendjét, munka folyamatait
is. A szerzô, kiadó, nyomda hármasának munkájába a fel sorolás sorrendjében
nyo  mult be a számítógép, egyre több munka fázisban véve át a hagyományos,
ké zi megoldás helyét. Hódít a számító gépes kiadványszerkesztés, a DTP
(DeskTop Publishing). A siker titka egyrészt a személyi számítógép varázsában,
másrészt a termelékenység növelésében rejlik.

Régi, rangos szakmák szûnnek meg, mint például a nyomdai kézi sze dôé,
ugyanakkor újak is születnek, ilyenek a számítógépes kiadvány szerkesztô vagy
az elektronikus grafikus, képszerkesztô. E könyv elsô sorban az említett új szak -
mákat tanulók számára készült, mint a szakma gyakorlásához szükséges elméleti
ismereteket tartalmazó középiskolai tankönyv. Ugyanakkor haszonnal forgat -
hatja bárki, aki kicsit is közel került a számítógépes kiadványszerkesztéshez akár
munkája, akár ez irá nyú érdeklôdése révén.
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Míg az elsô kötetben a számítógépes kiadványszerkesztés eszközeit, anyagait,
a munkához szükséges elméleti ismereteket találta meg az olvasó, addig ez a
könyv magával a termékkel, a kiadvánnyal foglalkozik. Elsô része egy kiadvány
nyom dai elôkészítésének lépésein, fázisain vezeti végig az olvasót, megismertetve
ôt a kiadványszerkesztôi munka intézményeivel éppúgy, mint az ott dolgozó
szak emberekkel, azok tevékenységével. Kiderül, hogy kinek mi a szerepe,
feladata a kiadványszerkesztés folyamatában. A könyv második része a szöveges
kiad vánnyal foglalkozik. Ismerteti a hagyományos tervezési stílus elemeit.
Részletezi a szöveges kiadvány tipográfiáját. Kitér a speciális esetek tördelésére
éppúgy, mint a klasszikus stílusban alkalmazott díszítôelemek használatára.
Végül pilla nat képeket villant fel az írástípusokról, a latin írás és az iniciálé
fejlôdésérôl, majd Tótfalusi Kis Miklós munkásságáról és a mai betûhasználat
problémáiról.

A tervbe vett harmadik kötet foglalkozna az illusztráció csoportosításával,
elôkészítésével, a modern tipográfiai stílus elemeivel, illetve az illusztrált kiad -
vány elkészítésének lépéseivel, különös tekintettel a sajtótermékek sajátosságaira.
Megjelenése 2002 szeptemberére várható.

Az utolsó, negyedik kötet elôreláthatóan egy évvel a harmadik után jelenik
majd meg. Tartalmában a kiadvány megjelenítésével kapcsolatos problémákra
koncentrál. Ismerteti a printelés problémakörét, a postscript fájl írásának
menetét, a digitális és analóg proofkészítô eljárásokat. Részletezi a hagyományos
és új nyomdai eljárásokat, végigvezetve az olvasót a nyomdai klisékészítés, a
példányszámnyomás és az utómunkák lépésein. 

Köszönet illeti Haiman György feleségét és lányát, mert hozzájárultak a
Tótfalusi Kis Miklósról szóló rész képanyagának közléséhez. Végül e helyütt
mon dok köszönetet feleségemnek megértô türelméért és Salamon Gábor bará -
tomnak a szöveg gondozásáért.

Budapest, 1999. december
A szerzô
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A MEG REN DELT KI AD VÁNY

Egy ki adv ány fo gan tat á sá nak azt a pil la na tot te kinthe t jük, am i kor maj da ni
„sz ü lô jé nek” fe jébôl ki patt an az is te ni szik ra, mi szeri nt minden kép pen kész í te -
ni ke l le ne egy név jeg yet, meg hí vót, szó ró la pot, pla ká tot, ka ta lóg ust, na ptá rat,
al bu mot, napi la pot, fo lyó i ra tot, könyvet; üveg cím két, kaz et ta-, le mez-, könyv-
vagy CD-bo rí tót, eset leg egy szapp an-, fog krém-, szá raztész ta-, tej- vagy tv-
csoma go lást stb. Egy ki ad vány nak te kinth et jük az En cik lo pe dia Bri tan ni ca
összes köte tét, de ugya núgy ki ad vány az egy pár ci pô pert lit összefogó fe li ra tos
pap ír da rab is. Már eb bôl a rö vid fel so ro lás ból is lát szik, hogy a le het sé ges ki -
advá nyok ská lá ja mind a terj e de lem ben, mind az el ké szí tés bo nyo lults á gá ban
megle he tô sen szél es, szórt ké pet mu tat.

A le gegy sze rûbb eset az, ami kor az öt le tet rögtön köv e ti a tett, mert a „szü -
lô” tol lal pap ír ra ír ja, vagy szá mí tóg é pén meg szer kesz ti, és nyom ta tóján né hány
pél dány ban rögt ön ki is nyom tat ja „üzen e tét”, mi sze rint mat ekkor re pe tá lást
vállal; il letve há rom hó na pos spá ni elköly köt ven ne, el adna; eset leg meg unt
Vágtá zó hal ott ké mek-ka zet tá ját Irigy Hó nalj miri gy-le mez re cse rél né. Né hány
péld á nyos, kis ter je delmû pr o duk tumát azon nal ki is rajz szög e zi, ra gaszt ja a
megfe le lô he lyek re (lásd ka pu alj, alul já ró, busz meg ál ló, fa, vil lany póz na stb.).
Ezek a néh ány pél dá nyos, vi szonylag kismé re tû alk o tá sok ép púgy az „eg yé ni
kia dá sok” ka teg ó ri á jába tar tozn ak, mint az a hen tes nél lá tott fek vô A/3-as mé -
re tû, fel tû nôen nagy, kes keny be tûk kel, kéz zel írt kétsor os egyedi al ko tás, mi -
sze rint „Saj tal töl töt puj ka mel 790 Ft”. Eb ben a ka te gó riá ban a pál mát ba rátom
egyik gyûj tése vi szi el. Így hang zik: „Je ket le ket ka ni beg a zu garba”. Egy fa lu -
si mo zi be jár a ti aj ta jára volt ra j zszö gez ve. Meg fej té se: je gye ket leh et kapni bent
az ud var ban.
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Az utób bi két pél da nem vé let len. A sa ját hasz ná latra szánt fel jegy zés, jegy -
zet hem zseg het a he lye sí rá si hi bák tól, úgy sem lát ja sen ki. A ro kon nak, ba rátnak,
is me rôs nek írt le vél ben is elô fo r dul hat néhá ny ha son ló ma lôr, legfeljebb meg -
ér tô el né zés sel ke ze lik majd. A sze re lme sem nek írt le vél ugy an ab szo lút ma gán -
jel le gû köz lemé ny, et tôl fü g get le nül nem árt, ha men tes a he lye sí rá si hi bák tól,
mert nem biztos, hogy szí vem re mélt pár ja szenv ed ély tôl el va kul va la zán el -
siklik a min dössze tíz sor ban (el)ejt ett (el rejt ett) 20–30 he lye sí rá si hi ba fel ett.
Hátha ket tôt-hár mat ész re vesz be lô lük, és így biz tos fö lény be ker ül az egyébként
forró han gul a tú, gyúj tó ha tá sú le vél szer zô jé vel szem ben. Ug ye mennyi re kínos?

Enn él sok kal kí no sabb – a szer zôre néz ve – a nagy nyil ván os ság elôtt el kö -
ve tett, hogy úgy mond jam több szö rö sen el kö ve tett he lyesí rá si hiba. A több szö -
rös el kö ve tés vi szony lag rit kán adó dik az idé zett pél da öt sza vá ban ej tett négy
hi bá ból; sok kal gya ko ribb, ami kor egy-két va s kos hi ba marad a kiadványban,
de az(ok) annak minden pél dányá ban megtalálhatók. A fen tie k kel mind össze
ar ra szer et tem vo l na fel hív ni a fi gyel met, hogy mé ret tôl és pél dány szám tól füg -
get le nül mennyi re fon tos a min de nko ri he lye sírá si sza bá lyok be tar tá sa ki ad vá -
nyunk szö ve gé ben. Ez ol yan alap kö ve telm ény, amely re mind en kép pen tör e ked -
nünk kell.

Ezt a kit û zött célt per sze nehezebb elérni hosszabb, mond juk könyv te r je -
del mû szö ve gek ese téb en. Je len leg mind össze egyet len olyan – an gol szer ze tesi
köz ös ség bôl ál ló – k iad ó ról tu dok, amely nek k iad vá nyai mente sek a he lyes í rási
hi bák tól, el üté sek tôl. Van rá idej ük, ener gi á juk. A hi bátl an ki ad vá nyok elô állí -
tás á nak szen tel ik éle tü ket. Így könnyû!

Fél reté ve a tré fát, alapve tô kü lönb ség van a he lye sírá si hi ba és az úgy neve -
zett el ütés kö zött. A he lye sí rá si hi ba hosszú szö veg ben több ször, kö vet keze tesen
for dul elô (pl.: „majd” he lyett „malyd”-ot ír va min dig). Az úg y ne ve zett el ütés
egészen más lap ra tar to zik. El ôször is rend szer te len az el ôfor du lás át il let ô en.
Hol he lyes az adott szó írá sa, hol hely te len (több ször he lyes, mint hely te len).
Leggyako ribb ese te a tény leg es mel lé ütés, ami kor az íróg ép-bil len tyû ze ten, szá -
mí tó gép-kl a vi a túrán a szer zô (be író) a kí vánt kar ak ter mel lé, fö lé, alá üt (pl.: „d”
he lyett „s” vagy „f”, eset leg „e” vagy „c” ke rül a szö veg be). Elôfordul azon ban
olyan eset is, ami kor a kí vánt kar akt er ke rül le ütés re, csak hosszabb ideig ma -
rad raj ta a bil lent yûn a be író uj ja, és így megd up lá zódik a be írt kar akt er (pl.: „t”
he lyett „tt”, „é” he lyett „éé”). A har ma dik ily en le het ô ség, ami kor a kí vánt
karakt er mel lett meg je lenik a „szom széd ja” is (pl.: „e” he lyett „er” vagy „we”,
eset leg „ed”). Vég ül utol já ra ma rad a kar ak ter kih a gyá sa, amik or a be író nem
üt elég na gyot az ado tt bille n tyû re, így a szó ból ki ma rad az adott be tû. Egy
má sik hi ba for rás a sza vak el vá lasztá sa. Többnyire el vá lasz tóprog ram mal történik,
de a prog ram hi bás elv á lasz tás ai sem ma ra dhatn ak ben ne a szöve gben. Min dez
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eset leg ide gen nyel vû szö ve gek ben, ne vek ben, cí mek ben elô for dul va nem is
annyira fel tûnô. Et tôl füg get le nül nem mar ad hat ben ne a ki advá ny ban. Igaz,
az ilyen hi bák feld e rí té se egy ér tel mû en a korre k tor fe lada ta, ugya nak kor nem
búj hat ki a fe le lôs ség alól sem a szer zô, sem a be író, sem a lektor, sem a szer -
kesz tô. A kor rek tor on kí vül ez a há rom-négy sze mély biz tosan el ol vas sa a tel -
jes szö ve get még többkö te tes szö ve ges kiadványok esetén is.

A k iad vány szer kesz tés csa pat mun ka. Aki hib át fe dez fel egy ki ad vány el ké -
szí tése, szü le tése köz ben, an nak kö te les sé ge ar ra fel hív ni a többi ek fi gyel mét, és
meggyô zôd ni an nak ki ja ví tá sá ról még ak kor is, ha az nem közv et len mu n ka -
kö ri fel ada ta.

A magán jel le gû ki ad vá nyokk al kezdt em. A fen tie k kel mind össze ar ra szeret -
tem vo l na fel hív ni az ol va só fi gyel mét, hogy mennyi re fon tos a szö veg he lyessé -
ge, akár pár sza vas ma gánköz lés rôl, akár többkö tet es en cik lo pé dia kiadásáról
van szó. Ez je len ti a ki ad vány tar tal mi old al át.

A ki advá ny má sik old a la an nak ki né ze te, kül sô meg je le nési for mája. Ez sem
el ha nya gol ható szem pont, sôt éppen olyan fon tos, mint a tar tal mi ol dal, hi szen
azz al szoros ka p cso latb an áll. Rossz pél da pers ze itt is akad bô ven, akár a ma -
gán jel legû „ki adás o kat”, akár a profi munk á kat néz zük. Lát tam olyan – ügy -
véd ál tal írt – le vel et, amely ben ugyan eg yet len he lye sí rá si hi ba sem volt, na de
a ki néze te! Az ed dig író géph ez szoko tt ügy véd úr nem tu dott bete l ni a sz á mí -
tó gép és a sz ö veg szer kesz tô nyújt ot ta leh e tô sé gek kel, és el kez dett tob zódni. Más -
fél ol da las le ve lé ben be ve tett min dent, ami csak ren del ke zé sére állt. A lev él öt
be tû tí pust tar talm a zott, ezen be lül négy be tû fo koz a tot hasz nált, no és a ki e me -
lé sek: volt ott min den, alá hú zás, ár nyék o lás, ri t kí tás, ver zál sze dés stb., körül -
belül úgy, ahogy azt az 1. áb rán el rett en té sül lát hatjuk.

A ki ad vány k iné ze te, kül alak ja nem más, mint a saját ti pog rá fiá ja. Amíg a
he lye sírá si sza bá lyok gyûj te mé nye a ki adv ány szö ve gén ek nyel vi he lyes sé gé rôl
gon dosko dik, ad dig a ti pog rá fia mû vé szet é nek, me s ter sé gé nek „sza bály ai” a ki -
advá ny meg je lené sé nek „he lyes ség ét” van nak hi vat va biz to sí ta ni. A ti pog rá fia
sza bá lyai nem annyi ra egy ér tel mû ek, mint a hely e sí rá sé. Sok az egy más tól kü -
lönb ö zô jó meg ol dás, nincs egyed ü li üd vö zí tô út. Na gyon könnyen kész ít he tô
olyan ki ad vány, ahol ugyan min den egy es rész let re von at ko zó an szi gorú an be -
tart juk a ti pog ráfia va la me lyik sza bá lyát, és az a rész let még szép is, azon ban az
egész egy ütt csap ni va ló an rossz lesz. Oly an ez, mint ami kor a zene kar min den
egyes ta g ja k ivá ló an ját ssza hang sze rén a saj át szóla mát, csak nem áll ott az élen
a karmester, hogy harm o ni kus egy sé g gé fog ja össze az egé szet. A ki advá ny el -
ké szíté se ál tal á ban csa pat munka, ah ol a ki ad vány ki né ze tének egy-egy rész le té -
vel más-más em ber fogl al ko zik, s kar mes ter ként az egés zet a ti pog rá fus fog ja
össze.

13



A to váb bia k ban csak a nyom dai úton el ôál lí tott ter mé ke ket te kintjük ki -
advá nyok nak, a ma gá njell e gû hir de tés ek kel, le vel ek kel nem fog lal kozu nk.

Amik or a ki ad vány meg fo gant, vagy is va la ki nek a fejé bôl ki pat tant el ké szí -
tés é nek öt le te, ak kor az még igen cs ak emb ri o nál is ál lap ot ban lé tezik, nincs még
ki a laku lt tarta l ma, sem meg form á zott kül seje. A ki ad vány meg szü leté sé ig még
hosszú út ve zet. Ér dekl ô dés, idô vagy anyag i ak hi á nyá ban az öt let akár el is ve -
tél het, és a k iad vány so sem szü le tik meg.

Az ötlet gaz da fon tos sze mély a ki ad vány lét re jöt te szem pont já ból, nem csak
azért, mert nélküle meg sem szü let ne a ki ad vány, ha nem azé rt is, mert a ki ad -
vány el ké szí tôi felé sze mély sze rint ô vagy a cége lesz ma jd a meg rend e lô.
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1. áb ra
Az el ret ten tô pél da



A KI AD VÁ NYOK 
FE LOSZ TÁSA

A ki ad vá nyok több szem pont sze rint is cso por tosí t ha tók. Az egyik il yen
lehe tô ség meg je le nés ük ide jé re, rend sze res sé gé re vo nat ko zik. E szerint a kiadvá -
nyok le het nek egy szeri me gje le nésû ek, rend szer te len id ô kö zönké nt több ször meg je -
le nôk és rendszeresen meg je le nôk. A meg je le nést itt a nyomda sz e mpont já ból ér -
tem, az az egy na pi lap nyom ta tá sa eb bôl a szem pont ból egy sze ri meg je le né sû,
his zen min dennap más a tar ta lom, vagy is ugya nar ról a nyo mó for má ról csak egy
al ka lom mal nyom ják a la pot. Egy ze ne kar si ker le me zének bo rí tó ja már le het
rend szer tel en idô kö zön ként több ször meg je le nô ki adv ány, mert pl. az el sô re
nyom ott tíze zer péld ány fogy tá val ug ya nar ról a nyo mó form á ról (esetleg má sik
nyo mó for má ról, de ugyana n nak a filmn ek a fe lhasz ná lá sá val) nyom hatnak to -
váb bi öt ez ret, majd ha ez is el fo gyott, ak kor új abb téte lt stb. Rend szer es idô -
kö zönk ént megjelenô nyom da ter mék le het pél dá ul egy bank jegy nyomta tá sa,
mert a be ve zet é sét me gelô zô tö me ges elô áll í tá sa ut án ha vi rend szer es ség gel kell
pó tol ni a sé rü lésük, el hasz nál ó dá suk mi att a for ga lomb ól ki vont és meg sem mi -
sít ett pél dá nyo kat.

Egy nap i lap, fo lyói rat nyom ta tá sa a nyom da szem pont já ból re nd sze res en
is mé tlô dô, ha son ló je l le gû mun kát je lent ugya nat tól a meg ren de lôt ôl, ami na -
gyon hasz nos, de a ki ad vány min den alk a lom mal más.

Még min dig a nyom dai ig é nye ket kö vet ve a ki ad vány le het eg yol da las és
két ol da las. Az ol dal itt nem az ol dal szá mot je len ti, hanem a pa pír elô- és hátolda -
lát. Ez a meg kü lönb öz te tés azért in do kolt, mert egyoldalas nyom tat vány ese tén
nincs szük ség az elô- és há tol dali nyo mat ok egy más hoz vi szo nyí tott pon tos
illesz té sére. Ha a pap ír ív nek csak egyik old alá ra kell nyom ni, ak kor az sok kal
ke ve sebb oda fi gye lést ig é nyel a nyom dá tól, mint ha a pa pír mind két ol dalát
meg nyom nák.

Fel oszt hat juk a ki ad vá nyok at a nyom tat á suk hoz hasz nált szí nek száma sze -
rint is. E s ze rint le het nek egy-, két-, há rom-, négy- vagy több szí nû nyo ma tok.
Utób bi ak közül kü lön em lí tést érd e mel az ú jab ban terjedô hats zín-nyomás (hexa -
co lor).
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Az egy szín-nyo más (mon o to ne) nem je lent mi n dig fe hér pap íron fe ke te nyo -
mat ot. A nyo mat szí ne le het akár kék vagy pi ros is a fehér pap íron, de nem
rit ka az inv erz nyo más sem, amik or a pap ír nem rajzos ré sze it nyom ja meg a
nyom da egy sz ín nel, és a fe li rat vagy il lusztr á ció lesz fe hér. Eze n kí vül a pap ír
(á tlát szó vagy nem tr ansz pare ns mû anyag fó lia, fém stb.), pon tosa b ban a nyo -
mat hor do zó szí ne sem min dig fe hér. Egy vi lá gos kék szí nû nyo mat hord o zó ra
sár ga fest ék kel nyom va az ered mény a sár gá tól a sö tét zöldig min den leh et. (Hogy
ép pen mi lesz, az a fes ték és a nyo mat hord o zó függ vé nye, és csak a pró ba dönt -
he ti el.) A mo no to ne ki adv ány min den old al á ról egy film ké szül.

A kéts zín-nyo más (du o to ne) al kal ma zá sa elég gé el ter jedt me gol dás. Hasz ná -
lat á nak több oka is le het. Péld á ul az ok ker sár ga hát tér re nyo mott vi lá gos do -
hány bar na szö veg ki tû nô en ol vas ha tó, de fe ke te-fehér fény má so ló val nem má -
sol ha tó, meg kell ven ni az ere de ti ki ad ványt, mert a szí nes fény má so lás sok kal
töb be ke rül. A má sik fon tos fe lhasz nálá si te rül et az igé nye sebb egy színû ki ad -
vá nyok, új sá gok, ahol az alap szín (leg töb bször fek e te) mel lé egy ki emel ôszínt is
alkalmaznak. Ez a ki emel ôszín (több ny i re közép kék) le he tô vé te szi, ho gy a szür -
ke ár nya la tos ké pek et, fo tó kat is el vi gyék a ki e me lô szín irá nyá ba, ugyan ak kor
ezek a fo tók még ár nyal tab bak, rés zlet gaz da gab bak, na gyobb ár nyal a ti terj e del -
mûek is lesz nek. Min denki lá tott már bar na vagy kék irány ba elv itt (bar ní tott,
ké kí tett) szür ke árny a la tos ké pek et. A du o tone ké pek rész letg az dag sága azért
na gyobb monotone tár sa i ké nál, me rt az of szet el já rás egy men et ben nem tud
kis te rü le te ken is meg fele lô mérté k ben vál toz tat va annyi fes té ket felv in ni,
amennyi a sö tét ré szek nagy ár nyal a ti gazd ag sá gát biz to sít a ná. A má sod ik me -
net a ki eme lô szín nel ép pen a sö tét tónu so kon tö r té nik, így a kép nem csak el -
szín e zô dik, de rész let gaz dag sága, ár nya la ti ter je del me is meg nô. A szürk e  ár -
nyala tos mû vé szi fo tó kat tar talma zó fe ke te-fe hér al bu mok, fol yó i ra tok szin te
kivé tel nélk ül min dig du o tone mó dot al kal maz nak a ké pek meg je le ní tés é re,
csak hogy itt a má so dik szín is fe ke te, éppen a rész let- és ár nya lat gaz dagság nö -
velé se cél já ból. A du o tone el e met tar talm a zó ol dal ról min dig két film kés zül,
szí nen  ként egy-egy.

A há rom szín-nyom ás (tri to ne) alk al ma zása vi szony lag rit ka. Az alap sz ín mel -
lett itt két ki emel ôsz ín al kal ma zá sa le het sé ges. Ez azt jelenti, hogy – ugyan úgy,
mint a két szín-nyo más nál – a me ga dott sz í nû fest é ket ön tik a nyom da gép be és
azzal nyomnak. Csak hogy a há rom szín már annyira kö zel van a tel jes szín -
skálát vissza adó nyom dai négy szín -nyo másh oz, és nem is sok kal ol csóbb an nál,
hogy vi szony lag ritkán al kal maz zák. Pél dá ul al kal maz ha tó olyan ge o met riai ábrá -
kat tar tal ma zó köny vek nél, ahol a komp le men ter vörös és zöld szí nû rajz meg -
fele lô szem üveg gel néz ve tér be ál lít ja az alak za tot. A há rom színt tar tal mazó ol -
da lak ról hár om film kész ül, szín en ként egy-egy.
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A négy szín-nyo más (qu ad to ne) spec i á lis es e te az egy alap szín, há rom ki emelô -
sz ín le het ô ség. Haszná la ta annyi ra rit ka, hogy ért el mes pél dát sem tu dok mon -
da ni rá, hi szen al kal ma zása még va la mi vel drá gább is, mint a tel jes színská lát
biz to sí tó négys zín-nyomás. Ta lán a kü lön le ges fes ték ek (arany, ezüst, bronz vagy
UV-szí nek) hasz nála ta in do kol hat ja al kal maz á sát. Az elsô kö tet ben szóba ke rült
már a nyomdai négy szín-nyo más és a CMYK szín rend szer. Ha valaki csak úgy
ál ta lá nos ság ban négy szín-nyom ás ról be szél, ak kor mind ig er re gon dol. A szí nes
nyo ma tok dön tô több sé ge ily en. A szí nes old a lak ról ol da lan ként négy film
készül.

A 4+1, 4+2 szí nû nyo ma tokn ál a 4 a tel jes színs ká lát adó CMYK nyo mást,
a +1, il let ve +2 pe dig ezenfe lül egy vagy két, úgy ne ve zett dir ekt (általában Pan -
to ne) szín nyo má sát je lenti ugya nar ra a ki ad vány ra. Na gyon me gdrá gít ja a nyom -
t a tást, ép pen ezé rt vi szony lag rit kán alk al maz zák. A plusz egy vagy két di rekt
színt az adott szí nû festé k kel nyom ják. Olyank or al kal mazz ák, ami kor pl. egy
cég ra gasz kod ik hoz zá, hogy egy- vagy két szí nû, mi n den ol da lon meg talál ha tó
lo gója ne négy szín-nyom ás sal, ha nem a me gad ott Pan to ne szí nekkel le gyen
nyom  va ki ad vá nyá ban.

A hat szín-nyo más (he xat o ne) új ab ban ter je dô elj á rás. Létrejöttét egy részt a
növ ek vô min ô sé gi igé nyek, más részt az a tény in do kol ja, hogy a CMYK rend -
sze rû négys zín-nyomás me g le he tôs en sze gé nyes a na rancs- és a zöld szín ár nya -
la tai nak nyom ta tá sakor. Az em be ri szem pe dig ép pen a zöld re a leg ér zé ke nyebb,
a zöld bôl tud juk meg kül ön böz tet ni a leg több ár nyala tot. Így az tán ép pen ezt
a két új színt tett ék az ed di gi négy mel lé (nar ancs=Ora n ge és zöld=Gre en), s a
rend szert CMYOGK-nak nev e zik. Tö meges és ro ha mos el terje dé sé nek egyelôre
egyik leg fôbb aka dá lya, hogy jó val drá gább, mint a ha gyo má nyos négyszínû
CMYK rend szer.

Majd nem utol já ra ma radt a k iad vá nyok tarta l mi szem pont ból tört é nô fel -
osz  tá sa. A nyom dai elô kés zí tés, a gra fi ka, il letve a ti pog rá fia szem pont já ból ta -
lán ez a leg fonto sabb fe loszt ás, amely alap vet ô en két nagy cso por tot kü lönböztet
meg: a sz ö ve ges és az il luszt ra tív ki advá nyo kat. A két na gy cso port kö zött a ha -
tár  vo nal egy ál ta lán nem él es, sôt na gyon is el mo só dó. A ny om dá szat kia la ku -
lását kö ve tô en a XV. szá zad má so dik felé ben létr e jött ôs nyom tatv á nyok je len -
tôs ré sze is tar tal ma zott már ill uszt ráci ó kat a szö veg mel lett. Az il luszt rác ió
sze re pe a szö veg meg ér té sé nek alá tá masztá sa, elô se gít é se, il let ve olyan in for máció
köz lé se, ame lyet sz ö veg gel egy ál tal án nem, vagy csak na gyon neh e zen leh et ne
meg fo gal maz ni, át ad ni. A nyom da be tû alak ja, a szöveg ti pog rá fiá ja a kéz zel írt
kó de xek kal ligra fi kus ír á sát igye kez ett utá nozni, lásd a 2. ábrát.

Az il luszt rá ció egyik faj tá ja ak kor az in i ci á lé (dí szes, raj zos kez dôbe tû) volt.
Akk or még nem lé vén cím, cím sor, az ini ci álé jelezte az új ré sze ket, fe je ze teket,
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ta gol ta a mû vet. Hely ét kez det ben
a nyomda ál ta lá ban üre sen hagyta,
meg ra j zo lá sát, ki fes té sét kül ön
mes  te rek, az úgyn e ve zett könyv fes -
tôk, mi ni áto rok vé gez ték. Csak ké -
sôbb le tt be lô le dí szes nyom da be -
tû, s má ra már min dössze egy
na gyobb fo ko za tú kezdô be tû vé si -
lá nyult a fe jez et elején, mint ahogy
az a 3. áb rán lát ha tó.

Az egyet len iga zi il luszt rá ció
akkor a fa met szet volt, ame lyet al -
kal mazt ak is. A fa szer ke ze te, meg -
m un ká lá si tech ni ká ja nem tet te le -
he tô vé a fin om rajzú, ré s z let-
gaz   dag, sok tónu sú áb ráz o lást, er re
csak a réz met szet volt ké pes, amely
egy ben na gyobb pél dány szám
nyom   tatását is le he tôvé te t te
ugyanar ról a lem ez rôl (lásd 4. áb -
ra). Má ra a fotó vált az il luszt ráció
fô sze rep lô jé vé, de – mint majd
látni fog juk – kor ánt sem egyed -
ural ko dó, csak fô sze rep lô.

Azt gon dol hat nánk, hogy ma
szinte nincs is olyan ki ad vány,
amely nem tart al maz il luszt rác i ót,
pe dig van bô ven. Il ye nek ál ta lá ban
a re gé nyek és eg yéb szépirod al mi
mû vek, irod al mi fo lyóir a tok. De
nél külö zi az il luszt rá ci ót a hi vata li
for ma nyom tat vá nyok töb bsé ge és
pél dául az is ko lai fü ze tek mind -
egy i ke.

Szö ve ges ki ad vány nak te kin -
tünk minden olyan ki ad ványt,
amely ben egy részt dön tô többs ég -
ben van a szö veg az il luszt rá ció
mennyi sé gé hez vi szony ít va, il letve
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amely ben a szöv e gen van a hang súly, az il lusztr á ció csak ki e gés zí ti, al á tá maszt -
ja, magy a ráz za, más olda l ról vi lá gít ja meg, emészt he tôbbé te szi a szö veg nyúj -
tot ta in for máci ót. Egy napi lap ak kor is szö ve ges ki ad vány, ha van ben ne ol da -
lan ként 5-6 fény kép. A na pi lap ké pe it akár el is hagy ha t juk, ke vés in for má ci ót
ve szí tünk. Egy or vosi fo lyó i rat pár ol da las cikk é nek szö vegé hez egy szak em ber
szá má ra már ko moly információt tesz hoz zá az a né hány, komp u ter tomo g ráf -
fal ké szí tett fel vét el, amely et a szer zô mellé kelt.

Egy di va tlapb an ne vet sé ges vol na Jó kai st í lu sá ban húsz -egy né hány ol dal on
ap ró lé ko san le ír ni egy di va tos na gyes tély it, sokk al töb bet (és gyors ab ban) mond
ró la egy egész ol da las sz í nes fo tó. Ugya nak kor né hány sor mag ya rá zó szö veg is
el fér a kép mel lett. Vagy is egy di vat lap már il luszt ra tív ki adv ány nak te kint hetô,
hi szen be n ne az il luszt rá ci óé a fô sze rep, a szö veg az alá rend elt elem. Egy fo tó -
mû vész al bu ma is bizto san az, hiába sze rep el az el e jén az il le tô többol da las élet -
raj za, dí jai, eg yé ni és cso portos ki állí tá sá nak jegy zé ke. Il luszt ra tív ki adv ány az
óri ásp lak át is.
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De ho va so rol junk egy nôi ma ga zint? Van ben ne néh ány – többol dal as –
kom oly cikk, né mi il lusztrá ci ó val el lát va, ugyan ak kor szép szám mal fel lel he tôk
a ru ha köl te mé nye ket, éte le ket stb. ol da la kon át be mu tató, szö veg et alig tar tal -
ma zó fo tó ri por tok is. Hát… sze rin tem ha tá reset. El fo gad juk?

Ami kor val a ki ben meg fo gan egy ki ad vány elkészítésének gon do lata, akkor
az ille tô ter mé szet e sen nem úgy gon dol ked venc öt le tére, mint egy ol da las ter -
mék re, vagy mint egy sze ri, eset leg qu ad tone mun ká ra, il letve il luszt ra tív ki ad -
vány ra. Mind össze annyit forg at a fe jé ben, hogy mond juk ké ne csi nál tat ni a
cég nek egy mut a tós fal i nap tárat.

A nyom dai ki ad vá nyok ugyan is elsô sor ban tár gyak, s mint ilyen ek nek
funkci ó juk ból ere dô, jól hang zó gyûjtô ne vük van. Azaz egy nyom da ter mék lehet
könyv (ma ga is sok fé le), fo lyó irat, na pi lap, irod ai-ügy vi te li nyom tat vány (az út -
le vélké rô lap tól az el le nôr zô ig minden be lef ér), cso ma go lás (már anya gá ban is
ren ge tegfé le), pl a kát, bélyeg, ér ték pap ír, pénz jegy stb. A könyv-, kül ön bö zô ka -
zet ta- és le mez bo rí tókat az ért nem em lí tett em, mert cso ma go lásn ak is te kint -
he tôk, mint ahogy egy cég ar cu lat nyom ta tott elem ei pe dig iro dai-ügy vi teli
nyomta t vány ként fog hat ók fel. Lé te zik még az ap ró áru ka teg ó ri á ja, eb be a cso -
portba tar tozik min den olyan nyom da ter mék, ame ly nem szo rít ható be le az ed -
di gi osz tá lyok egyik é be sem. Ilyen le het a már em lít ett ci pô pert lit össze fo gó
nyo mta tott cé du la vagy egy es kü vôi meg hí vó, egyé ni név jegy stb.

Tí pu sok, mint lát tuk, akad nak szép szám mal, de tí pus ide vagy oda, min -
den nyom dai te r mék elô ál lí tá sa kül ön, egyé ni fel ad a tot jel ent nem csak a nyom -
dá nak, de a nyomdai elô kés zí tést és ter vez ést végzô szak em be rek nek is. Ép pen
ez a szép eb ben a szak máb an.

20



MEG REND E LÉS, 
SZERZÔ DÉS KÖ TÉS

A fo lyamat ál ta lá ban az zal kez dô dik, hogy az öt let gaz da dé del getni ke z di
még ki a la kul at lan el kép ze lés e it, min dadd ig, amíg a meg szü lete n dô k iad vány
egy   re ha tá ro zot tabb ala kot nem ölt. Ha az öt let már meg é rett a megv a ló sí tás -
ra, és a „fôn ök ség” is tá mo gat ja azt, ak kor kez de tét veszi a kivi te le zés. Pél da -
ként az el ô zô feje zet öt let csí ráját bon col gat juk, il let ve visszük vé gig eb ben és a
köv et ke zô két fe jez et ben. Az öt let csíra ped ig a köv et ke zô: „csi nált at ni kellene a
cég nek egy mu ta tós fa li nap tá rat”. (Te gyük hoz zá, hogy a cég bel föl di üdül te -
tés sel fog lal ko zik, és ink ább nyá ron, mint té len, de az ért egész év ben szerte az
or szág ban húsz hely re vi szi az üdü l nivá gyó kat.) Az öt let ki mun ká lá sa so rán ki -
de rült a köv et ke zô: „A naptár le gyen szí nes, ti zenkét lap ból áll jon, az az min -
den hó nap kü lön la pot kap jon, a mé re te úgy kb. fél mé ter kö rü li le gyen, az
egyes la po kon pe dig a leg jobb üd ü lô he lye ik ké pe szerepeljen. Min dez készüljön
el okt ó ber vég é re ké te zer pél dányb an, és le he tô leg ne ke rü ljön sokba.” Öt let -
gaz dánk vagy va la ki más a cé ge meg bí zás á ból ek kor lép elô meg ren del ô vé. Mit
te het, hova for dul hat?

Amennyi ben ez az el sô ilyen jel le gû fel ada ta, úgy va l ószí nûl eg a te le fon -
könyv vel vagy a szak név sorral kez di. Ha volt már ha sonló ka landja, ak kor elô -
ve szi mi n den tu dó kis no te szét, név je gy kár tya-gyûj tem é nyét, és tár csáz. Te gyük
fel, hogy em ber ünk nem az a min den hez ér tô PM (Prop a gan da Ma nag er), aki
mind en ki nek csak rész fe lada to kat ad, és egye dül ô akar ja össze fog ni, mi több
is mer ni az egész fe lada tot, mert enn ek több nyi re sir al mas ered mény a vé ge. Kit
hívhat, ki vel be szélh et? Hív hat egy nyom dát, rekl ámstú di ót, nagy vagy ki csi
grafikai stú diót és is me rô sé nek isme rô sét, aki rôl hal lot ta, hogy ké szí tett már
köny vet, könyvborítót, név jeg yet, es kü vôi meg hívót, sôt emb lé mát is, az az egy
komp lett egy szem élyes válla lat.

Meg ren de lônk, pon to sab ban le en dô meg ren de lônk fel hív ja mindegyik cé -
get, el mond ja a fel adat pa ra mé te reit, és á raj án la tot kér, vagy is vers e nyez teti le -
en dô üzl et fe leit. Mond juk ha mar tisz táz zák az aláb bi a kat: „A na ptár mérete
35◊50 cm le gyen, a la pok szá mát pe dig 14-re eme lik olyan meggondolásból,
hogy egy fal i nap tárn ak van kez dô old a la, bor í tó ja is, ah ol a cég kö zpon ti
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irodájáról ké szült fo tó sze rep el majd az emb lé má val és az ün ne pi jó kí vánsá gok -
kal együtt. A hát só bo rí tón a cég neve, adatai, fi ókj a i nak cí me te le fon- és fax -
szá ma mell ett kis ké pek al att meg ta lál ható lesz az összes üdü lô hely meg fel e lô
adata. A pap ír 250 g-os mû nyo mó le gyen.”

A gon dos meg ren de lô az ár ajánl atké rés mel lett kí ván csi le het a fel kért cég
né hány ref e ren ciamunk á já ra is, hogy sa ját sze mével gyô zôd jön meg a le en dô
part ner ko ráb bi mun káin ak mi nôs é gé rôl. Éppen ezért min den cég gyûj ti, rend -
szere zi, va la mily en mó don be mu tat ja ed di gi leg szebb mun ká it. Ezek min dig a
nyom dá ból kikerült pél dá nyok, váz la tok, ter vek le gfel jebb csak érd e kes ségk ént
sze re pel nek kö zöt tük. A re fe renc iamun kák gyûjté se, az úgyne ve zett port fó lió
össze ál lí tá sa nem csak cé gek nek, ha nem eg yé nek nek is aján lott. Mu n ka helyvál -
tás kor, egy-egy egyé ni meg bíz ás elv áll alá sa kor jól jöhet egy ilyen beszédes
„szakmai élet rajz”.

Va la mennyi fel kért cé g nek kö te le ssé ge me gten ni ajánla tát. Ugyan is ha egy
cég még á raj án la tot sem ad, ak kor a meg ren de lô nem csak hogy nem hív ja töb -
bé, de má sok nak sem ajánlja majd. Mit tart al maz zon az á raj án lat?

Min den eset re sa ját cé günk szük sé ges ada ta it, a ka p cso latt ar tó ne vét. Ismé -
tel je meg a fel adat le he tô leg pon tos abb le írá sát, majd té tel e sen sor ol ja fel a rész -
fel ada tok at és azok árát, vé gül adja meg össze gü ket, és ne fe lejtse el az áfát sem.
A pél dá nál mar ad va a rész fel ad a tok leh et nek a terv e zés, a fo tó zás, a szken nelés,
a tör de lés, a le vi lá gít ás és a nyom da költ sé gei a nye re ség gel együtt. Hogy hon -
nan vesszük ezeket az össze ge ket? Egy részt sa ját ta pasz ta latu nk ból, más részt az
egyes rész fel adat ok el vég zé sé re mi is ár aján la tot kér hetü nk, csak ne fe lejtsük el
hoz zá te n ni a sa ját hasz nunk at.

Az ár aján la tok be ér ke zése ut án a le en dô megr en de lô mér le gel, eset leg kiegé -
szí tést, mó dos í tást kér, vagy ô mó do sít ja a pa ra mé te re ket (pl.: mé re tet, darab -
szá mot, pap ír mi nô ség et stb.), és ezért kér új abb aján la tot. 

A be ér ke zô aján la tok kö zül va ló szí nû leg a reklámstúdióé és a nyom dáé lesz
a leg ma ga sabb. A rek láms tú dió olyan cég, amely elv ál lal ugyan bár mi lyen mun -
kát, de sem mit sem csi nál sa ját ma ga, lé vén hogy sem be ren de zé sei, sem szak -
emb e rei nin cse nek a fel so rolt rész fel ada tok el végzé sé re. A cég csu pa szer te á gazó,
jó kap cso latt al ren del kezô „iro dis tá ból” (és egy visz ony lag köz pon ti he lyen lé -
vô repr e zen ta tív iro dáb ól) áll, akik al vál lalko zó ik kal vé gez tet nek el minden mun -
kát. Ép pen azért, mert vi szonyl ag rend szere sen ad nak az al vál lal koz ók nak
munkát, vi szony lag ke ve set fi zet nek ne kik, de a stú dió maga meg le he tôs en ma -
gas rez si vel dol goz ik. Egy rek lámst ú di ó nak ép púgy, mint egy nagy nyom dá nak,
egy ilyen meg ren de lés vi szony lag kis fa lat, éppen ezért va ló szí nû leg nem is igen
tö rik ma gu kat ut á na, az az esetleg olyan ár aján la tot adnak, ame lyet egy má sik,
ki sebb cég könnyen le kö röz. Egy ki sebb nyom da leg több ször ké pes el vé gez ni a
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rész fel adat ok kö zül a le vil á gí tást és ma gát a nyomá st a for ma ké szít és sel együtt.
Amennyi ben meg fe le lô szá mí tó gé pes kapacitással is rend el ke zik, akk or el vál lal -
ja a törd e lést is, a több it vi szont leg több ször ki adja al vál lal ko zók nak. Egy nagy
gra fi kai stú dió szá má ra épp úgy vi szonyl ag kis fel ad at egy ilyen meg ren de lés,
mint egy nagy nyom da szá má ra, ezért az sem töri túl sá go san mag át. Köz epes
vagy ki csi gra fi kai stúd ió az id e á lis part ner a fel adat el vég zés é re. A fo tóz ás és a
nyom dai munk ák ki vé te lév el ké pes az összes rész fel adat el vég zé sé re, és ezt nagy
gya kor lat tal, gyor san, vi szony lag ol csón te szi. Az egy szem ély es vál la lat szám á ra
leg több ször túl nagy ez a fel adat. Nem elég erôs ah hoz, hogy jel en tô sebb összeget
hosszabb ide ig be fek tes sen egy mun ká ba, ez ért a meg ren delôt ol csó aján la tá val
olyan meg old á sok fe lé te reli, amit egyed ül is el tud vég ez ni, leg fel jebb min dezt
majd a mi nô ség síny li meg.

A meg ren de lô – akárki lesz is ma jd a ki vi tel e zô – csök ken te ni ig yek szik
majd a költ sé ge ket. Leg lát vá nyos ab ban ezt a fotós mun káj á nak megs pór o lá sá -
val te he ti meg. His zen az évek alatt többalbumnyi fotó is készült a kü lön bö zô
hely szín ek rôl, mind össze vál o gat ni kell be lô lük. Csak hogy ezek amat ôr fel vé -
telek, több nyi re alu lex po nál tak, rossz a kiv á gá suk, ho má lyo sak, kismé re tû ek,
kar co sak, van rajt uk va la mi oda nem il lô stb. Az egy sz em élyes váll a lat el is fo -
gad ja ezt a költ ség csök ken tést annál is in kább, mert eze ket a ké pe ket ott hon a
saját lapszk en ne rén be vi he ti, és még a sok re tu sá lás el len ére is több lesz a nye -
re sége, mint ha szken nelt e tett vol na. A mi nô ség per sze romlik. A tizenhárom
nagy és kb. húsz kis kép ak ár 1 GB he lyet is igé nyel het a számító gé pen, ezt
hoz ni-vin ni kell, és nem árt ôket két példányban tár ol ni. Az egy sze mélyes vál -
lal at nak na gyon ha mar ki csi vé, lass ú vá vál hat a gé pe. Ez zel per sze nem azt aka -
rom monda ni, hogy az egy szem élyes vál la lat nak nincs he lye a „Nap alatt”,
csupán ar ra szerettem vol na rá mu tatni, hogy re á li san mér je fel le he tô ség e it, és
azoknak meg fe lelô mun kát váll al jon el.

A megr en de lô vé gül  is dönt va la me lyik ajánl ko zó mel lett, és e zut án az lesz a
ki vi tel e zô. Ter mé sze tes en ezt a mun kaka p cso la tot nem árt ír ás ban  rög zí te ni a két
fél kö zött. A szer zôd és tarta l maz za a szer zôdô fe lek adat a in kí vül mind a meg ren -
de lô, mind a ki vi te le zô kö tel e zett ség e it. Vagy is le gyen benne a mun ka le írá sa az
egyes rés zfel ada tok hatá ri de jé vel együtt, a megr en de lô el len ôr zé si lehe tô sége, az
eset le ges próba nyo mat be mu ta tá sa stb. Ugyan akk or tér jen ki a fi zetés össze gén
kí vül an nak mód já ra, ha tár id e jé re, az es e tle ges elô le gek vagy ré s zfi zeté sek le he tô -
sé gére. Va lami lyen mó don min den kép pen ren dez ze az eset le ges vi tás kérd é se ket.
Csak ná lunk terj ed az a rossz sz o kás, hogy nem kell a szer zô dés, elég, ha meg -
be széljük a dol go kat, a megr en de lô úgyis fi zet majd. Hát nem min dig fi zet.

Ér vén yes szer zôdé s sel a zse bé ben a ki vite le zô bát ran és jó es éllyel for dul hat
a bí rós ág hoz a nem  fi ze tô me g ren de lô vel szem ben. Ugya nígy a meg rende lô is
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ér vé nye sít he ti a szerz ô dés ben fogl alt kár igé nyét a hat ár idôt be nem tar tó vagy
gyat ra minô sé gû mun kát végzô ki vite le zô vel szem ben. Aki a válla lt mun ka egyes
rész fel ad a ta it al váll al ko zókn ak ad ja ki, az termé sze te sen ha son ló szer zôd ést köt
ve lük, csak hogy ott ô lesz a me grend elô, és partn e rei a ki vi te lez ôk.

A szer zô dé sek kel kap cso lat ban van még egy fon tos fog a lom, ami rôl szót kell
ej te nünk, ez pe dig a köt bér. Elég sok szer zô dés be be le ker ül. A meg ren de lô vé -
di ma gát a köt bér rel a ha nyag, rossz mi nô ség ben dolgo zó vagy kése del me sen
szál lí tó ki vite le zô jé vel szemben. Gon dol junk cs ak be le, hogy mi lyen er köl csi és
any a gi kárt szen ved az egy hé tig nyit va tar tó nem zet kö zi szak vá sá ron részt  ve -
vô vál la lat, ha ki ál lít á si pa vi lonj á nak de ko rác i ó ja sil ány ki vi te lû, vagy csak a
meg  nyi tást köv e tô har ma dik nap ra ké szül el. A kötb ért pont o san az ilyen es e -
tek re ta lál ták ki. Össze gét, al kal ma zás á nak fel té te le it, fi ze té si kö rül mé nye it stb.
a szerz ô dés tar tal mazza.
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A FEL ADAT SZE REP LÔI,
ELEM ZÉSE, ÜTEMTE RV

A szerz ô dés al áírá sá val meg szül e tett a megr en de lés: kez dôd het a mun ka! Az
egy szem élyes vállalat tu laj do no sa és egyb en egyet len alka l ma zottja nem te het
mást, mint hogy min den egyes rész fel ada tot ma ga vé gez el, ha csak nem al kal -
maz al vál lal koz ó kat. Azonban egy ki sebb stú dió is több em ber bôl áll, ahol az
egyes dol go zók kép es sé gei (sze renc sé re) nem eg y for mák. Itt már leh et sé gessé vá -
lik az, hogy az egyes rés zfel ada to kat más-más em ber oldja meg. Na gyobb stúdi -
ók ban, nyom dákban még sok rét ûbb a ta go zó dás, még mé lyebb a speci a li zá -
lódás, az ott dol go zók egy-egy rész fel adat spec i a lis tái lesz nek. Mi nél na gyobb
egy nyom dai elô ké szí tô cég, an nál in kább ipari ter me lés sé, gyár tás sá vá lik ugyan -
an nak a munkának az e lvé g zé se, amit az egy sz em élyes váll a lat em be re még
alkotásk ént él meg.

A ny om dai el ô ké szítés bo nyol ult sá ga, so kré tû sé ge nyil ván fel adat füg gô, most
ve gyük szem ügy re azo kat a rész fe la da tokat, sze rep lôk et, ame lyeket, aki ket egy
nagyobb fel adat meg ol dá sa igé nyel. Ebb ôl a szem pont ból alap vet ô en más lé pé -
se ket, más meg ol dást kö ve tel meg egy il luszt rált, il let ve egy pusztán csak szö -
ve get tartalmazó ki ad vány el ké szí té se. Utóbbinál ugyanis elmaradnak az il -
lusztráció készítésének és elôkészítésének lépései. Il luszt rat ív ki ad ványk ént az
elô zô fej e zet ben már sze re plô fal i nap tár péld át vetjük részletes vizsgálat alá.
A na pi la pok, fo lyóir a tok ki adá sa, elô kés zí té se egy kü lön vil ág, ép pen ez ért külön
tár gy alást igé nyel, róluk a harmadik kötetben lesz majd szó. 

A FEL ADAT SZE REP LÔI

Az üzl et kö tô
Be szél jünk hát az ill uszt rált ki ad vá nyok ról. Min den nagy obb cégn él van

leg al ább egy üzle t kö tô, aki a meg rend e lôk kel tart ja a kap csol a tot. Amint jelent -
ke zik egy le en dô ügyfél, már is hoz zá irá nyít ják. Ô bes zé li meg, rés zle tezi, tisz -
táz za a fel ada tot, adja az ár aján la tot, te r jesz ti elô és kö ti meg a szerzô dést. Rá -
érô idej é ben le en dô part ne re ket ku tat fel te le fo non ép púgy, mint szem élyesen.

25



Mun ká ja né mi rá me nôssé get, jó kapc so lat ter em tô ké pes sé get és a ki advány szer -
kesz tés átfogó is me retét igényli. Nem csak a pro jekt in du lás a kor vesz részt ab -
ban, ha nem ann ak min den fázisában ô tart ja a kap cso lat ot a meg ren de lôv el.
Tô le kap ja a mun ka tény le ges meg kezd é sé hez szük sé ges szö veget, il luszt rá ci ókat
(ké pe ket, log ó kat, áb rákat stb.). A meg ren del ô vel együtt vá lasztj ák ki a ter vek
kö zül a ki vit e le zésre ke rü lôt. A ki vi te le zett, elô ké szíte tt mun ka pró ba nyo mat át
ugyan csak ô fo gad tatja el, imp rim ál tat ja, hogy kez dôd hess en a vi szony lag költ -
séges levilágítás. A nyom dá ból ki ho zott, eset leg többmá zsán yi kész termé ket is
ô ad ja át part ner é nek. Egy szó val ô a híd a me g ren de lô és a té n yle ges ki vi te le -
zôk közö tt, mind en ké rés, ja vasl at, módo sí tás ra j ta kere sz tül jut el egyik fél tôl
a mási kig. Mun kája oly kor megl e he tô sen hál át lan fel ada to kat is jel ent, pél dául
ha a meg ren delô jól fej lett íz lésfi ca mát kell dip lo ma ti kusan, ám ha tá ro zot tan
helyre ten nie a cél ér de ké ben.

A gra fi kus, ti pog rá fus
A ki vi te le zés elsô emb e re, ka rmes te re, a kre at ív el me, a ter ve zô, a gra fi kus

vagy ti pog rá fus. Több nyire fel sôfo kú vég ze tt sé gû mû vész. Fel ada ta k ivi te li ter -
vek, terv vál to za tok kész í té se. Ô alk ot ja meg a maj da ni ki adv ány la yo utját, oldal -
ter vét. A fel adat, a cél is mere té ben leg több ször ho zott (a megr en de lôtôl ka pott
szö veg, illusztráció stb.) anyag ból dol go zik, „min dössze” tu dá sát, fant á zi á ját adja
a munká hoz. So kszor azon ban épp en ô tesz ja vas la tot az ered e ti fel adat egészé -
nek vagy egyes rés ze i nek mó do sí tás á ra. Fal i nap tár péld ánk hoz vissza tér ve ja va -
sol hat ja, hogy a nap tár bo rít ó lap ján ne az uta zási iro da köz pon ti épü le te legyen
lát ha tó, han em in kább egy ne ves mû vész tá jat áb rá zoló ak va relljét te gyék oda.
A meg rende lô tôl ka pott öt száz amat ôr fel vé tel meg né zé se ut án úgy dönt, hogy
azok egyike sem üti meg a kívá nt mér té ket, te hát nem sze re pel het egy fa lin ap -
tár ban. Jobb, ha felfo gad nak egy fo tóst, aki el utaz ik mind a húsz hely szín re a
fel adat igén ye i nek meg fe le lô kül sô és bel sô fel vé tel ek el ké szí té se céljá ból. Ez -
után el ké szíti a belsô ol dalak ter vét. Meg hat á roz za a kép és a nap tár rész he lyét,
ará nyait, a lap al já ra he lye zi kics i ben a meg ren de lô cég lo gó ját, egyéb ada tait
olyan meg gon dol ás ból, hogy bár ki el jut hasson az uta zá si iro dához ak ár egy ki -
tép ett nap tár lap bir tok á ban is. Az álta lá nos ból a ré szek fe lé ha lad va el kés zí ti a
nap tár egy hó nap já nak rész le tes ki vi te li terv ét, betû tí pust, fo ko zatot vá laszt,
meg ha táro z za az ün nep napok ki eme lé sén ek mód ját. Dönt ar ról, hogy a hét
nap jai nak nevét szö veg gel is ki írja-e. A ké pek rôl konk ré tan majd ké sôbb ha tá -
roz, de ir ány elv ként le szö ge zi, hogy min den hónaphoz csak olyan üd ü lô ké pe
ker ül het, amely az adott hó nap ban fo gadja a vendégeket. A hát só lap terv én
eloszt ja a húsz hely szín képe it és ad a ta it, meg ha tá roz va az egy-egy hely szín által
el fog lalt te rü le tet. Ezt kö veti egy-egy il yen te rü let bere n de zé se, a kép he lyé nek,
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a szö veg mé reté nek, tí pu sán ak meg ha tá ro zása. Már csak a bor í tó lap ter vét kell
el kés zí te nie, és vég zett is fel ada tá val. Igaz, nem árt, ha több, tip og rá fi áj á ban
külön bö zô ki vi te li terv et ké szít, hogy a meg ren de lô vá laszt has son.

A gr a fi ku sok, il letve ti pogr á fu sok munká ját is meg vál toz tat ta a szám í tó gép
meg je le né se, ugyan is azt meg elô zô en ôk kéz zel ter vezt ek. Pap ír ra, cer u zá val, kb.
zseb nap tár mé ret ben vázo l ták öt le tei ket, el kép ze lése i ket. A jobb a kat az tán ere -
de ti mé ret ben is el kés zí tet ték. Pap ír ral, ol ló val, rag asz tó val dol gozt ak. A lay out -
nak meg fe le lô en vág ták a vak szö ve get, il luszt rá ci ót fo lyó ir a tok ból, na pi lapok -
ból, és ra gaszt ot ták a terv me gfe le lô he lyé re azo kat. Ce ru zá val ír ták a terv re a
betûtípus, betû fo ko zat, st í lus ada tait. Mé re tez ték az illu szt rá ció kat, be je löl ték
azok ki vá gás a it. A nyom da a terv ala p ján állította össze az ered e ti szöv eg, illuszt -
rá ciós anyag és sok szó be li ma gya rá zat vagy írás be li uta sí tás fe lhasz ná lá sá val a
film et, készítette a nyo ma tot. A meg rend e lô leg felje bb a ce ru zav áz la to kat és a
vak szö veg gel, ill uszt rá ci ó val tele ra gaszt ott terv olda la kat lát hat ta, azok alap ján
– sok ver bál is kieg é szí tés mel lett – döntött va la me lyik el képze lés, vál to zat meg -
val ó sí tá sár ól. A szá mí tó gép, valamint a k iad vány szer kesz tô progr a mok me gje le -
né sé vel a ter vezô mun kája is meg vált o zott. A meg rend e lô ugyan is ma már számí -
tó gé pes, nyom tat ott ter ve ket akar lát ni az ere de ti szöve g gel és illu szt rá ció val.
El ôször meg elég e dett az A/4-es feke te-fe hér nyo ma tok kal, mára azo n ban köve -
te li a jó mi nôs é gû, ere de ti nagy sá gú vagy leg al ább A/3-as mé retû sz í nes nyo -
ma tot mi n den egyes terv mó dos í tás után. Csak úgy haj lan dó tár gyal ni bár mi -
rôl, ha egy az egy ben lát ja is azt. Ha úgy tet szik, a szá mí tó gép és a ter ve zôk
ké nyez tett ék el a meg rende lô ket, ami nek kö vet kezté ben a ter ve zô ma már kény -
tel en gé pen, va ló di ada tokk al el kés zí te ni min den ter vét, leg fel jebb gyen gébb
mi nô sé gû ké pek et haszn ál, nem ille szt mind ent haj szálpont o san, csak úgy
„szem re” rak ja ös sze a ter vet, am ely nyom ta tás ut án már nem igé nyel sok szó -
be li ma gya rá za tot, ki e gész í tést, hisz „mag á ért bes zél”.

A fo tós
Mint a pél dáb ól is ki tû nik, gyak ran sz ük ség van egy fo tós közr e mû kö dés é -

re, mert a vá lasz tott il luszt rá ció közv et le nül nem vihe tô gép re, elôbb papírké -
pet vagy di át kell ké szíte ni ró la. A fo tós ál ta láb an kül sôs tag ja a ny om dai elô -
ké szítô csa pat nak, vagy is al vál lalk o zó ként mûkö dik közre. A fel adat ot tel jes
eg é szé ben is mer nie kell, hogy célra ori ent ált felv é te le ket kés zít hes sen. Pro duk -
tu mát negatív, pap í rkép vagy dia po zi tív form á já ban ad ja át megre n de lô jén ek.

A szö veg elô áll í tá sa
Le g több ször a megr en de lô ad ja a ki ad vány szöve gét is. Leg fel jebb a szl ogen

az, amit fe lkért pro fi ötöl ki. Pél dánkb an ugyan csak az üdü lô he lyek ada tai
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adják a szöv e get, az on ban mi n dig min den szöv e get írás ban kell kér ni, és fô leg a
ne vek, cí mek, tele fon szám ok stb. hely es sé gét el len ôri z tet ni. Az az a megre n de lô
egy fe le lôs em be re írás ban nyi latk oz zon a fenti ada tok val ó di sá gár ól, he lyes sé -
gé rôl. Az ilyen írás ké sôbb sok vi tá nak ve he ti ele jét. A hosszabb, úgy ne veze tt
fo lyó szö ve get ál ta lá ban gép író (tit ká rnô stb.) ír ja gépbe, hogy pon to san a meg -
ren delô ál tal le ad ott szöv eg ke rü ljön bele a ki ad ványba, ne hogy a ki vi tele zô át -
fo gal maz za azt. A ki vit e le zô csak be eme li a lem e zen kap ott szö ve get a ki ad -
ványba. Az átadott szö veg fontos adatai he lyes sé gé nek el le nôr zése a megr en de lô
fel ad a ta.

A szken ne res
A fot ós ké peit, di apo zi tí ve it a szken ne res di gi ta li zál ja. Mun ká ját egy ar isz -

tok ra ta gôg jé vel végzi, mert tisz tában van az zal, hogy a le en dô ki ad vány mi nô -
sé ge dön tô mér ték ben mú lik raj ta. Le het a stú dió mun ka tár sa a he lyi lapsz ken -
nerr el, de leg tö bb ször ô is kül sôs al vál lal ko zó, egy dobsz ken ner en csak di gi  ta-
li  zá lás sal fog lalk o zó cég alka l ma zottja. A di gi tal i zá láshoz leg több ször hozzá -
tartozik egy alapret us és színkorrekció is.

A tör de lô, ope rá tor
A ki advá ny hoz szük sé ges lo gó kat, ábr á kat, raj zok at min ta vagy le írás alap -

ján szá mí tó gép pel az op e rá tor ké szí ti el, mint ahogy az ô fel ada ta a fentiekben
fel so rolt ele mek bôl és az el fo ga dott terv alapján a tel jes kiadvány pon tos össze ál -
lí tása, ki vi te lez é se is. Munk á ja vége z té vel a jel lem zô ol dala kat szín es prin te rén
ki nyomt at ja, hogy a meg ren de lô impr i mál hassa azo kat, kéz jeg yé vel lát va el min -
den la pot, tu do más ul vé ve az ed dig vég zett mun kát, és egyben en ged élyez ve a
foly tat ást. Ugyan csak az op e rá tor ír ja meg az úgy ne ve zett postsc ript fájlt (ps
file), amely nek ala p ján a le vi lá gít ás törté nik majd. A megrendelô a le vi lág í tás
elôtt di git á lis, utá na ana lóg pro of (pr ó ba nyomat) el ké szíté sét is kér he ti. A di -
gi tá lis proof  hoz szük sé ges fájl elô ál lít á sa is az ope rát or fel ada ta.

A le vi lá gí tó
A le vi lág í tó ál lít ja elô a ny om da szá má ra a nyo mó for ma el kész í té sé hez szük -

sé ges fil met. Ez a film leg töb bször ere de ti mér e té ben áb rá zolja a ki adv ányt,
azonban kü lönl e ge sen nagy mére tek eset é ben (pl.: óri ásp lak át) jó val ki sebb an -
nál. Utób bi eset ben a na gyítás és a da ra bo lás leg töb bször kül ön lé pés ben, a
nyom dá ban tört é nik. Ke vés ál ta lá nos elô ké szíté s sel fog lalk o zó stú di ónak van
levi lá gí tó ber en de zése, így er re a mûv e let re is le g több ször al váll al ko zásb an ke -
rül sor, il let ve sok szor az a nyom da ké szíti el a fil met, végzi a le vil á gí tást, ame -
lyik nél a nyo más tör té nik majd.
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A szer zô
Mennyi ben külö n bö zik min det tôl egy szö veges ki ad vány elô ál lí tá sának me -

ne te? Min dössze a szö veg el ôál lí tásá ban és a meg rend e lôi, fi nans zí ro zói vi szony
meg válto zá sá ban. Ame nnyi ben a sz ö veg, a mû ne ve sí tett szer zô tôl szár mazik,
úgy azt vé di a szerzôi jog. A szer zô min dig csak a sz ö veg, a mû köz lé sé hez járul
hozzá meg hat á ro zott fel té tel ek kel, il let ve a ki adás hoz a szer zô írás be li en gedélyé -
re van szük ség. Le gyen vers, no vel la, regé ny, szín da rab, tan kö nyv vagy akár tu -
domá nyos mû, le gtöbb ször az a helyzet, hogy Mohamed megy a hegyh ez, vagyis
a szer zô a már kész alkotását sze retné meg je len tet ni. 

A ki adó
A szer zô mû vé nek meg je len te té se ér dek é ben fe lke res – egy a meg fel e lô

kiadási területre sp e ci a li zá ló dott – ki adót, amely ele gen dô tô ké vel és sza kér te -
lem mel ren del ke zik a mû ki a dá sához. Amennyi ben a kiadó nem lát fan táz i át az
ügyben, úgy em be rünk má sik ki adóh oz for dul hat, vagy vég sô el ke sere dé sé ben
ma gán ki adás ra vá l lal kozh at. Utób bi azt je len ti, hogy sa ját ma gát pén zel vén fel -
kér és fi zet egy stú di ót a nyom dai elôkészítésre, nyom dát pe dig a sok szoro sí -
tás ra. Tes zi minde zt azért, mert má sok kal szög es el len tétb en rendü let le nül hisz
a meg je le nés utáni osztatlan er köl csi és anya gi si kerb en.

Ha a ki adó is üz le tet szi mat ol, akkor szerzô dést köt a szer zô vel mû ve ki a -
dási jo gá ról. A szer zôd és rögzí ti a ki adá si jog idô tart a mát, és ál ta lá ban be ha tá -
rolja a hely et (pl. csak az adott or szág ban), va lami nt tar tal maz za a szer zôi hono -
rá ri um össze gét is. Inn entôl a ki adó ve szi át az irá nyí tást. Ál ta lá ban tel jes  kö rû
nyom dai elô ké szítô mû hellyel, néha még nyomdá val is rende l ke zik. Magy a rul
a ki adó lesz a megr en de lô és sok szor a kivi te le zô egy sze mélyben, leg fel jebb
egyes rész fel ada tok el vég zé sét adja ki al vál lal koz ók nak. Ben nün ket most csak a
szö veg elô ál lít á sa ér de kel, az il lusztr á ci ók elô ké szíté se azo nos az il luszt ra tív ki -
advá nyok nál mon dot tak kal.

A be író, a kor rek tor
Jobb esetben a szer zô szá mít ó gé pen ír ta meg a szö veg et, ilyen kor el ma rad a

ké zir at be gép e lé se, a be írás mûve le te, ame lyet a be író, ál ta lá ban egy villámkezû
gép ír ó nô vé gez. A be írást nyom ta tás kö ve ti. A kor rekt or ezt a nyo ma tot ka p ja
meg a ké zira t tal (az elôz ménnyel) eg yütt. Ug yan is a be író is tév ed het, a kor rektor -
nak az ere deti ké zi rat szö veg vissza áll í tá sá ra kell tör e ked nie, ügyel ve a he lye sí rás ra
és a mag ya ros mon dat szer kesz tés re, a gör dü lé keny gon dola t fû zés re. Az ált a la ja -
ví tott, szab vá nyos kor rekt ú ra je lek kel el lá tott pél dányt vissza kap ja a be író ja ví tás -
ra, aki a ki jav í tott szö veg rôl új nyomatot ké szít. Ezt az új példányt az el sô nyom -
ta tás sal (a most a ni elôz ménnyel) kap ja vissza a kor rek tor újabb jav í tás végett.
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A lekt or
Amennyiben nem iro dal mi mû rôl, ha nem tan könyv rôl, is me ret ter jesztô

alko tás ról van szó, ak kor egy másik szál is be kapc so ló dik a fo lyam at ba. A szer -
zô ugyan a leg jobb tu dása sz e rint ír ta meg mû vét, de ô is té ved het (rosszul
emlék szik egy év szám ra, nem néz utá na egy név he lye sí rás á nak stb.). Alko tá sát
sz ak mai szem pontból el le nôr zi, ja vítja a lektor. A kis ebb szakmai hi bák ja ví tá sa
mel lett oly kor egész fe je ze tek et át írat hat a szer zô vel. Az ilyen mû ki a dója jól
te szi, ha elôbb a szer zô és a lekt or kö zöt ti meccset játs sza le, cs ak utá na adja a
kor rektor ke zébe a ké zi ra tot. Sz ól ni kell még az úgy ne ve zett szer zôi ja ví tás ok -
ról. Ezek szá ma nem nagy, de elô for dul, hogy a szer zô átfo gal maz, be szúr, eset -
leg tö röl egy-egy mo n da tot. Er re ál ta láb an az el sô kor rek tú ra for du ló ala tt van
le he tô sége, utána már nem mó do sít hat, mert ak kor so sem áll na elô egy vég le -
ges, tör del he tô szö veg.

A mû sza ki szer kesz tô
A könyv jel le gû ki ad vá nyok egy fon tos sze rep lô vel bír nak még, ez pedig a

m ûsza ki szer kesz tô. Ô ál ta lá ban a ny om da em be re, a ki adv ány kül alakj á ba a nyom -
da oldaláról szól be le. Pap ír mi nô sé get, kö tésm ó dot, bo rí tást, könyv ala kot stb.
java sol. Szo ros an együtt mûk ö dik a ki ad vány bels e jé nek ki néz e té ért fe le lôs – mond -
juk úgy – mû vé szeti ve ze tôv el, a ti pogr á fus sal. A mai gya kor lat ban sajnos leg -
több sz ör csak m ûsz a ki szer kesz tô szere pel, ô vég zi el a ti pog rá fus mun ká ját is.

A tip og rá fus
Ô az elô ké szí tést vég zô csap at kar mes tere, a ki ad vány kül ala k já nak meg ha -

tá ro zó ja. A ki ad vány me gje le né sé vel, kü lle mé vel fogl al ko zik. A ki ad ványba
foglalt go n do la tok tál a lá sát, á tad á sát se gí ti elô, enn ek ér dek é ben hat á roz za meg
az egyes ré szek ti pog rá fi á ját. Az ált a la ké szí tett ti pogr á fi ai le írás ve zérli a többi
résztve vô, de leg job ban a törde lô mun ká ját. Tervei, elképzelései kialakításakor
célszerûen együttmûködik a nyomdai oldal ismerôjével, a mûszaki szerkesztôvel.

A szer kesz tôség
A fo lyó i rat, na pil ap ki adá sa ha son ló a szö ve ges ki advá nyé hoz, a könyvé hez,

csak ép pen az egyes (több ny i re azon os szer ke zetû, de el térô tar tal mú) szá mok
meg jel e né sé nek vis zony lag vagy nag yon is rö vid hat ár ide je te szi kü lönl e ges sé.
Vo nat koz ik min dez az elô ké szí tés re ép púgy, mint a nyo más ra és te r jesz tés re.
Mind en mû ve le tet gyor san és pon to san kell vég re hajta ni, nincs mód a vá ra -
kozá s ra, a több szö ri mód o sí tásra. Min den nek el sô re kell tö ké le tes nek len nie.
Ugy an ak kor ha va laki, va lami ki esik, el rom lik, an nak a pót lá sár ól, hely et te sí té -
sé rôl jó elô re kell gondoskodni, nincs idô a rög tönz és re, mert ak kor szin te bizto -
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san fi gyelm en kí vül ha gyunk va la mi font os kö rül ményt. Minden el ô re lát ha tó
eset re ki kell dol goz ni a kö ve ten dô el já rást, amit az összes érin tett nek fej bôl
kell ism er nie, és ha a ga li ba bek ö vet keze tt, ak kor az on nal, gondo l ko dás nél kül
al kalm az ni kell a kiküszöbölésére vo nat ko zó meg ol dást. Nincs olyan, ho gy a
lap nem je le nik meg má snap.

Erre a fe la datra csak egy jól szerv e zett szerke sz tô ség ké pes. Egy na pi lap cik -
ke i nek szer zôi az új sá gírók, de egy fo lyói ra té ép púgy lehe t nek iro dalm á rok, mint
or vos ok vagy sakk o zók. A cik kek leg több ször szá mí tó gé pen íród nak, és a kor -
rekt ú ra is ott tör té nik min den nyom ta tás nél kül. Az új sá gok (foly ó i ra tok) egyik
leg fô bb jel lem zô je a ro vat, élén a ro vatv e ze tô vel, szerke sz tô vel. Az il luszt rá ciók
vá loga tá sa, el he lye zése a képs zer kesztô fel ada ta. Az il luszt rá ciók at kü lön gra fi -
ku si, il let ve fo tós cs a pat vagy ma már a nem zet közi hír ügy nöks é gek tôl na gyon
sok sz or mû hold szál lít ja, ont ja. A lap egy szá mít ó gé pes há ló za ton ala kul, készül
pár hu zam os for má ban. Ami kés zen van, az rög tön a he lyé re ke rül. Az egész ká -
oszt a fôs zer kesztô tart ja kéz ben. Ô be szé li meg a lap tar tal mát a ro vat ve ze tôk -
kel, hír szer kesz tôk kel, akik az tán a be ér ke zett, el ké szült anya gok ból a meg be -
széltek sze rint vá lo gat nak. A törd e lô által el kész í tett ol dal, ro vat szö veg any a gát
a kép szerke sz tô annyi és olyan mé re tû képpel il luszt rál ja, hogy ki tölt sön min -
den ren del ke zé sére álló he lyet. Ha elkészült egy ol dal, már indul a lev i lá gí tása,
amely vé gez té vel a nyom da kés zí ti a nyo mó form át. A ke fe le vo na tok „ked é lyes”
vi lá ga már a múlté. A mai ro tá ciós gé pek néhány óra al att képe sek több  százezer
lap pél dány k iny om ta tá sá ra, hajt o ga tá sára. Aki egy sz er be lek ós tolt eb be az örö -
kö sen forr on gó, vál to zó, moz gás ban lévô vi lág ba, az vagy azonn al el men e kül,
vagy „be le szer et”, és hosszú id ô re ott ra gad.

A FEL ADAT ELEM ZÉ SE, ÜTEM TERV

Ami kor a meg ren de lô meg kö tötte sz er zô dé sét a ki vi te le zôvel, on nan kezd -
ve a mun ka el vég zés é nek min den gondja-ba ja az utób bié lesz. Enn ek el len ére
nem árt, ha to vább ra is tart ja a kap cso la tot mun ka ad ó já val, tá jé koz tatva ôt a
fel adat el vég zé sén ek ala ku lásá ról, me gmu tat va, eset leg írás ban is jó váha gyatva
az egyes rész fel ada tok at, pél dá ul en ge délyt kér (min dig ír ás ban) a köv et ke zô,
je len tô sebb összeg be ker ü lô mûveletsor (l evi lá gí tás, nyo más stb.) in dí tá sá hoz.

El sô lé pés a fel adat elem zése, il letve ki sebb, de ön ál ló rész fel ada tok ra való
fel bon tá sa. A rész fel ada tok meg ne ve zé se mel lé termé sze te sen odaker ül azok el -
vég  zé sé ért fel e lôs sze mély neve, a tel je sí tés határ ide je, de nem ma rad hat el a
rész fe ladat elk ez dé sé hez sz ük sé ges be me nô pa ram é te rek rög zí té se sem. Meg kell
vizs gálni, ho gy mely rész fel ada tok vé gez he tôk egymástól füg get len ül, egy mással
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pár huz a mo san. A ha tár idô ket úgy kell terve z ni, hogy a tel jes fel ad at el készül -
jön a vég sô ha tá ridô elôtt, nem árt a biz tons á gi tar ta lék. A szer ep lôk szá mát,
be osz tá sát úgy kell meg hat á roz ni, hogy azok nor mál mun ka tem pób an tud ják
el vé gez ni a rá juk szabott fe la datot, mert sem mit sem ér az oly an ütemezés, ahol
a fel adat el vég zôi nek rend sze re sen túl ó ráz nia, éj sza káz nia kell. Ez min dig kap -
ko dás sal, hi bák becs ú szá sá val, az az mi nôs ég rom lás sal, több let kiad ás sal jár. Az
ilyen stúdió le ad hat ja ugyan ha tár idô re a váll alt munk át, utána azon ban há rom
nap ra le kell hú z nia a re dônyt, mert a túlha j szolt ság mi att mind en ki ki dôlt a
so r ból. A kér dés csu pán az, hogy mennyi, eset leg el sô r áné zés re fel sem fe dez -
he tô hi ba ma radt a le a dott mun ká ban, il let ve mennyivel ke rült töb be a hib ák
ja vít ga tá sa, egyes rész fel ada tok megismétlése, tú ló rák ki fi ze té se mia tt (er re a leg -
jo bb pél da, ha mond juk a ki nyom tat ott di gi tális pro ofon vesz nek ész re egy
szarvas  hi bát; azt ja vít ják, újraír ják a postscript fájlt, új raké szí tik a pro ofot).

A fel adat elem zése, az ütem terv ké szí té se so rán fel kell kész ül ni az elô re
nem lát ható, vá rat lanul fe l me rü lô ob jek tív aka dá lyok le küz dé sé re, el há rí tá sá ra.
Va la ki a mun kát vég zôk kö zül vá rat lanul ho sszabb idôre meg bete ged het, el ro -
mol hat a saj át szá mí tó gé pünk va gy akár az ál lan dó al vál lalk o zó part ner le vi lá -
gí tó ja. Az ütem terv ké szít ô jé nek, a ve ze tô nek mind en ilyen eset re le gyen al ter -
na tí vá ja, „pótkö te le”. Né ha szüksége leh et akár a „pót-pót kö tél”-re is.

Mint a fen ti ek bôl ki de rült, az elem zést, az ütemt er vet ál talá ban a cég ve -
zetô je ké szí ti, ô os zt ja ki, üte me zi az egyes részfe la da to kat. Sa ját gár dá já tól el -
te kint ve ál tal á ban áll an dó bed ol go zókk al, part ne rek kel vé gez te ti el a cégé nél el
nem vé gez hetô mun kákat. Minden kép pen hasz nos az ál lan dó be dol go zói há ló -
zat ki épít é se, hi szen a re nd sze res mun ka kap cso lat sok kal gör dü lé ke nyebb ügy -
me ne tet tesz le he tô vé, mint az ál lan dóan új part ner rel kí sér let ez ge tô meg ol dás.

Pél dánk hoz vissza tér ve néz zük vé gig egy gya kor la ti fel ada ton az ele m zés, az
ütemte rv-ké szí tés lé pé se it. A bel föl di uta zá si iro da fa lin ap tá rának pa ra mé te rei a
tárg ya lá sok során vá l toz tak, s a szer zôd és ben a kö vet ke zô rés zlet sz e re pel.

„Szí nes fa li napt ár ké szí té se az uta zá si iro da ré szé re. A na ptár mé re te 35◊50
cm, a la pok szá ma 14, anya ga 250 g-os fé nyes mû nyo mó pap ír, péld ány szá ma
2000 db, lesz ál lít á sá nak ha tá ri deje ok tó ber 31. Rész le te zés: az elô lap kia la kí tása a
stúdió fel ada ta. A 12 hó nap lap ja in az ir o da 12 szaba don vá laszto tt üdü lô jé nek
lát ké pe sz e re pel jen. A hát só lap tarta l maz za az ir o da húsz üdü lô jé nek összes ada -
tát és ké pét. Elvá rás: a nap tár le gyen ha tá sos, ösz tö nözzön az iro da szol gál ta tá sa i -
nak igénybevé te lére. Se géd anyag: az ir o da a st ú dió ren delk e zé sé re bo csát ja a húsz
üdülô összes ada tát és 500 db 9◊12 cm-es színes fé n yké pet az üdü lôk ed di gi éle -
tébôl.”

Font os adat még a szer zô dés meg kö tés é nek dá tu ma, pon to sab ban a mun -
ka el vég zé sére ren delk e zés re ál ló idô. Aki ugy an is egy ilyen mun kát egy hó nap -
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nál rö vid ebb ha tár idô re vál lal, az bo lond. El sô do log a nyom da fel hív á sa. Te -
gyük fel, ôk a ny om ta tásh oz szük sé ges fil mek á tad á sá tól számí tott két hét re vál -
lal ják a csoma golt áru le szá llí tá sát a mega dott cím re. Márp e dig egy hó nap nál
rö vide bb ha tá ridô eset én ma xi mum két hét ma rad a tel jes nyom dai elô kés zí -
tés re. A leg szo ros abb ha tár idô ket felt é te lez ve az egyes rész fel ada tok üte me zése
az aláb bi 1. táb lá zat sze rint ala kul:

Az ütem terv itt ugyan az alv ál lal kozó le vi lá gí tóstú di ót kiv é ve négy szereplôt
(stúdióve ze tô, üz let kö tô, gra fi kus, ope rá tor) em lít, azon ban felá l lás tól füg gô en
akár mind a négy, akár az el sô há rom, ak ár az el sô ket tô, má so dik ket tô egy
szem éllyé von ha tó össze. Az egy szem élyes váll ala t tól a né hány fôs st ú di ó ig ter -
jed en nek az ütemt erv nek az ér vé nyes sé ge. A bajt ál ta lá ban nem annyi ra az
érin tett szer ep lôk sz á ma, mint in kább a ha tá ridô szûk ös sé ge okozza.

Ez ugya nis el eve ki zár ja a fo tós al kal maz á sát, kö te le zô vé tes zi a hoz ott anyag -
ból (meg ren de lô ál tal adott fot ók ból) tör té nô ter ve zést és ki vi te le zést. Az ama -
tôr fel vé tel ek nem iga zán al kal ma sak pro fi színv o na lú ter mék ill uszt rálá sá ra,
ugyanis nem fa li napt ár cél já ra ké szül tek, nem ar ra szánt ák ôket, hogy a leg -
elônyö seb ben muta s sák be az üdü lôt, in kább el le sett vagy ép pen na gyon is
megrende zett pil lana tai az in téz mény éle té nek. Leg több ször kom po zí ci ó juk,
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Részfeladat Felelôs Határidô

Elôkészítés, szerzôdéskötés üzletkötô 1 nap
Elemzés, ütemterv stúdióvezetô 1 nap
Grafikai terv grafikus 1 nap
Tervvázlat elfogadtatása üzletkötô 1 nap
Kapott fotók válogatása grafikus 1 nap
Szkennelés, retusálás operátor 1 nap
Embléma rajza, layout operátor 1 nap
Tördelés, nyomtatás operátor 1 nap
Kivitel elfogadtatása, javítás üzletkötô, operátor 1 nap
Proofkészítés, imprimálás operátor, üzletkötô 1 nap
Ps fájl készítése, levilágítás operátor, alvállalkozó 1 nap
Forgató, proof, filmek leadása a nyomdába stúdióvezetô 1 nap

1. táblázat
Egyszerû ütemterv



exponálá suk, ki dol go zá suk sem ép pen tö ké le tes. Vagy is na gyon szere n csés, ha
a ka pott 500 db kö zül akad tiz en két olyan kép, amely szken ne lés és ink ább
több, mint ke ve sebb retu sá lás ut án egyál talán al kal mas ar ra, hogy sze rep el jen a
ter ve zett nap tár egy sze rény ki vi telû vál to za táb an. A hát só ol dal húsz kis ké pe
nem annyi ra prob lé más, mint a ti zen két nap tár ol dal ex klu zív képe.

Az ilyen mun ka elkészülhet ugyan, de – me gfe le lô össz ehaso n lí tá si alap mel -
lett – sem a meg ren de lô, sem a nyom dai elô ké szítô st ú dió, sem a nyom da nem
te szi ki majd a ki rak at ba, büsz kén mu toga t va leen dô ügy fe le in ek: íme a mi
mun kánk gyü möl cse. Ugyan is hi ába ki tû nô a gra fi kus konc ep ci ó ja (az egyes
nap tár la po kon lé vô ké pek han gu lata, ma ga a fel vé tel le gyen össz hang ban az
adott hó napp al), ha en nek eg yet len rende l ke zés re ál ló kép sem fe lel meg, és
nincs is le he tô ség új fel vé te lek ké szí tés é re. Ilyen kö rül mény ek kö zött vér sze -
gény nek hat hat akár a leg jobb ti pogr á fi ai meg ol dá sok at tar tal mazó la yo utterv,
hi szen hi ányz ik, nincs meg hoz zá a meg erô sí tést, a cs a tta nót adó fo tó. A húsz
üdü lô ké pét és ada ta it tar talma zó hát la pot szig o rú rend be ter vez heti a gra fi kus
(4◊5-ös vagy 3◊7-es elrendezés, utób bi eset ben az al só sor kö ze pén hu szonegye -
dik ként a köz pon ti iro da ké pe és adatai). Ebbe a szi go rú rend be a fo tók út ján
vi het já té kos ság ot, tört é ne tet, mégpedig úgy, hogy az eg yes üdül ôk rôl ké szí tett
ké pek is köv e tik a tél, ta vasz, nyár, ôsz sor ren det. Más részt az elsô kép nem -
csak té li, de tá vo li fo tó is az üdü lô rôl, míg a má so dik kö ze leb bi fel vé tel a má -
sikr ól. A ha r ma dik már bel sô pil la nat kép a kö vet ke zô hall já ról, a negyedik egy
szo b abels ôt mu tat stb. Vé gig me gyünk a bel sô szó ra ko zó-, és gyógyá sza ti he lyi -
ség e ken, majd ki me gyünk a nyári kör nyez et be, ké sôbb a tél kö zel ed té vel ismét
kö zele dünk az adott üd ü lô höz.

Egy ilyen el képz e lés meg való sí tá sá hoz sz ük sé ges a pro fi fo tós sze mé lye, aki
isme ri a tel jes grafikai kon cepc i ót, és en nek szel le mé ben ké szíti kül sô és belsô
felv é te le it. Ugy an ak kor nyil ván va ló az is, hogy a felvételek el ké szí té sé hez kb.
egy év re van szük ség, úgy hogy a telj es fel adat el vég zésé nek ha tár ide je enn él csak
hosszabb le het. A költ sé gek nyil ván jó val na gyobbak lesznek az elô zô vál to za -
té nál, de az eredm é nye ket sem le het egy la pon em lí teni.

Ter més ze te sen lé te zik egy közb ül sô me goldás, úgy 3-4 hó nap nyi ha tár idô -
vel. Eb ben az es et ben a fo tós nak csak nyá ri és ôszi képek ké szít é sé re van al -
kalma. A té li és ta va szi han gu la tot, ill ú zi ót sza bad on fel használ ha tó elô- és hát -
ter ek, vala mint az ere de ti épü let fo tó fel haszná lá sá val egy fo tó re tu sá ló prog-
ram  ban kell elô ál lí ta ni. A fotós ké pein ek, diái nak di gi ta li zálá sá hoz le g több ször
már nem ele gen dô a stú dió lapsz ken ne re. A szke n ne lés mun ká ját al vál lal ko zó -
nak kell ki ad ni, aki dobsz ken ner én profi mó don el vég zi azt az eset leg szüksé -
ges sé vá ló alapkorrekciókkal, re tu sá lá sok kal együtt.
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Mint lát tuk, a fo tós be kap cso lás á val jel en tôs mér ték ben megnô az el vég -
zen dô mun ka mennyi sége, s ez zel egyenes ará nyban nö veks zik a ké s zter mék ára,
ug yan ak kor össze ha sonl ít ha tatl a nul jobb lesz annak min ô sé ge. A kér dés csak
az, meg fize ti-e a me g ren de lô ezt a kü lön bö ze tet.

Ahogy a példa mutatja, ugyanazt a feladatot nagyon szélsôséges határ -
idôkkel, munkamennyiséggel és költségkihatásokkal is tervezhetjük, elvégez -
hetjük. A lehet séges változatok közül végül is mindig a megrendelô dönt, ôt
pedig messze menôen befolyásolja pénztárcája vastagsága. Olykor ez a tárca olyan
vékony, hogy csak nagyon silány eredmény születhetne. Ekkor a munkára felkért
stúdió vezetô jének, üzletkötôjének erkölcsi kötelessége megértetni a megrende -
lôvel, hogy olcsó húsnak híg a leve, inkább mondjon le a tervezett kiadvány
elkészí tésérôl.
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KA P CSO LAT 
A MEG REN DE LÔ VEL, 
AL VÁL LAL KOZ ÓK KAL

Az elô zô fe je zet ben szó volt már ar ról, hogy a meg ren del ô vel a kap cso latot
az üz letk ö tô vagy a stú dió ve ze tô je tart ja. El sô fe la da tuk a megr en de lés meg -
szerz é se, a szerz ô dés meg kö té se. A lét re jött szer zôdés, a meg rend e lés alap ján
ind ul a ter ve zés, a gra fi ku si mun ka, amely nek vé ge red mén ye a ki vi teli terv. Ezt
be szé li meg, gyúr ja át, módosítja a megr en de lô vel akár több me net ben az üz -
let kötô. Mun ká jához egy dip lom a ta ügyes sé ge szük sé ges pél dá ul ak kor, ha le
kell be szél nie a meg ren delôt ar ról a té vesz mé jé rôl, mis ze rint ô a grafi kus.
(Ugyanis Ma gyar or szá gon két do log van, ami hez min den em ber ért: az egyik
a fo ci, a másik a graf i ka.) Az üzl et kö tônek ar ról is meg kell gyôz nie ügy fe lét,
hogy nem a leg szer en csé sebb, ha a be nyúj tott terv el fo ga dá sáról fe lesé ge, fia
vagy nagy nén je, eset leg anyó sa íz lése al ap ján dönt. A leg több meg ren delô ben
él egy kép, el kép zel és a meg rend elt ter mék rôl, meg fo galm az ni, el mond a ni azon -
ban nem tud ja, ám ha nem azt kap ja vissza a terv en, amit ô el képz elt, ak kor
be csa pott nak ér zi ma gát. Ez az ér zés akár odá ig fo ko zód hat, hogy eláll a megren -
de lést ôl. A ter ve zé si dí jat az on ban így is ki kell fi zetnie.

Amikor a meg rende lô el fo gad ta, szig nál ta a ter vet, ak kor kez de tét ves zi a
kiv i te le zés. Ki vi te le zés köz ben azo n ban az e lfo ga dott tervt ôl el tér ni már nem
le het, azt kell meg va ló sí tani. Eb ben a fázisban hi á ba röp penn ek fel jobb nál jobb
öt le tek, azok leg fel jebb egy kö vetke zô munká ban süt he tôk el. Aki mé gis ilyes -
mit for gatna a fe jé ben, gon dol jon ar ra, mit szólna ô, ha üdül ô tel kén pon tos
param é te rek kel egy ga rázs épí té sé re ad na meg bí zást egy kô mû ves nek, az tán az
el ké szült épü let – no ha el sô rá né zésre még sz ebb is lenne a vártn ál – mond juk
öt cent i vel rö vi debb len ne, mint az az egyéb ként nem túl hosszú autó, amelynek
tá rol á sá ra szánták. S min dez mi ért? Mert a ki vite le zô egy „ki csit” el tért az e lfo -
ga dott tervt ôl.

Ki vi tele zés közb en a fi gye lem a meg rende lô tôl az al vál lal koz ók, be dol gozók
fe lé for dul. Ne fe led jük: az ô szem sz ö gük bôl néz ve mi vag yunk a meg ren delôk,
te hát jo g gal vár ják el tô lünk azt a ma ga tar tást, hoz zá ál lást, am it mi sa ját megren -
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de lô ink tôl el vá runk. Az az velük ugyanú gy szer zôdni kell, mint ahogy ve lünk
szer zôd ött a meg ren de lônk.

A DTP-s, nyom dai el ôké szí tô, ki ad vány szer kesz tô szak mában min den részt
ve vô stú dió stb. igyek szik ne mcsak vis zony lag álla n dó megr en de lôi, de még
inkább al vál lal ko zói kört ki alak í ta ni. Mit je lent ez? Egy ki sebb stú di ót néh ány
köz epes nagy sá gú cég tel jes mért ék ben „el tart”, amennyib en va la mennyi ki ad -
vá nya, hir de té se összes nyom dai elô kés zí tô mun ká ját ug ya nat tól a stú di ó tól ren -
de li meg. A visz ony lag rends ze res mun ka kap cso lat mia tt ki a la ku ló szem élyes
isme retsé gek jó té kony mód on be fol yá sol ják, le egy sze rû sí tik a mun kát. Egy idô
után a partn e rek fél sza vakb ól is meg ért ik egy mást. A meg ren delô szem pont -
jáb ól nem csak ké nyel mes, de gaz da sá gos is csak úgy át szól ni, hogy „tu dod, a
ta valy má ju si, X lap ban meg jele nt ál ló A/4-es hir de tést kel lene egy az egyb en
át te nni most fek vô B/6-os mé ret be, le vil lant va hol nap reg gel re, szám la jöh et”.
Egyrészt ez zel az egy monda t tal le tud ta a meg ren del és, szerzôdéskötés, ki in duló
any a gok vál o ga tá sa, át adá sa, te r vegyezt e tés tel jes hercehur cáj át, más részt csak a
mutá ci ó ké szí tés lény e ge sen ala cso nyabb ta ri fá ját fi ze ti majd. A stúd ió is ör ül,
hisz en a kis mun ka is mun ka, és elég jól jö ve del mez a mut á ciókés zí tés. Mind -
össze a ta valy má ju si mun ka tel jes anya gát kell meg ta lál nia. Ez pe dig csak
rendszeres, do ku men tált, rend ben tar tott ar chi válás me l lett le het sé ges. Vagy is
az összes fo lya matb an lé vô munka tel jes any a ga a ké szítô gép hát tér tárán, eset -
leg szer ve ren van min dad dig, amíg a kész anya got át nem vet te a megre n de lô.
Ek kor eset le ges vá lo ga tás, az elv e télt meg old á sok, pr ó ba fájlok tör lése után a tel -
jes anyag arc hi vá lás ra ke rül. Ré gebb en (né hány éve) ez úgy ne ve zett DAT sza -
lag ra való írást je len tett – ka pa ci tás uk né hány GB –, ma in kább CD-írá st ta -
kar. A tar ta lom jegy zékk el el lá tott ka zet tá kat, CD-ket nem árt idôre nd ben
tá rolni, emel lett azon ban a mu n ká kat nyilv án kell tartani a me g ren de lôk sze -
rint is, mel lék elve a sza lag vagy CD szá mát, ame lyen az adott fel adat meg ol -
dása meg talál ha tó.

Ami ért a megr en de lô nek ké nyel mes az ál lan dó stúdió, ugyan a zért a stúd ió
is szí ve sen al kal maz ál lan dó be dol goz ó kat, al vál lal ko zó kat, partn e re ket. A ki a -
la kult sze mé lyes kap cso lat, az ügy me net ism e re te itt is eg ysze rû vé teszi a rész -
fe la datok át adás át, átvé te lét. Még ak kor sincs baj, ha a fe lkért áll an dó part ner
obj ek tív okokra hiv at koz va e lut a sít ja a mun kát, mert leg több ször ma ga ajánl
meg bízh a tó he lyet test er re az egy fel ad at ra.

Az al válla l ko zók kal a kap csola tot tart hat ja az üzl et kö tô vagy ve ze tô, de sok -
szor ez an nak a mun ka társn ak a fe la data, aki az át adan dó anyag ot és ve le a
felada tot elô ké szíti. A fot ós sal tart hat ja a ka p cso la tot az üz letkö tô vagy a ve ze -
tô, tá jé koz tat va ôt a tel jes fel ad at ról, hogy az el ké szült fo tók, diák a le he tô leg -
job ban il lesz ked jen ek an nak elv á rá sa i hoz. Az ál ta la kés zí tett szí nes pap ír ké pek,
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di a po zi tív ek a gra fi kus tól, ti pogr á fus tól – vá lo ga tás után – ál ta lá ban az ope rá -
tor hoz, tör delô höz ke rül nek. A grafikus az, aki a ki vál o ga tott képe ken be je lö li
az eset le ges ki vá gást, de ke ttôj ük kö zül in kább a tör de lô is me ri a pontos mé -
re te ket, a szük sé ges na gyí tás, fel bon tás mér té két. A szken ne lést vég zô csapa t -
nak ped ig pontos ad a tok kal, elv á rá sokkal kell át ad ni a képe ket, di á kat. Hi á ba
szí nes egy kép, et tôl még le het a ké szülô ki ad vány fe ke te-fe hér, és ez ért a ké -
pet szür ke ár nya latos (grays ca le) mód ban kell di gi ta lizá l ni. Az az a szken ne resnek
min den kép rôl tud nia kell a szken ne len dô te rü le tet, va g yis a ki vág ást, a szken -
nelés mód ját (li ne art, grays cale, szí nes RGB vagy CMYK), a felh asz ná lási mé -
re tet, az az a na gyít ás mér té két, il let ve az eb ben a mé ret ben szük sé ges fel bon -
tást. Ezen adat ok bár me lyik é nek hiá nya ese tén a szk en ne res nem tud mit kez de ni
a kép pel. El sô fel ad a tos part ner nél leg fel jebb fél re te szi a munk át, meg vár ja, amíg
je lent kez nek. Emi att csúsz hat a meg ren de lô part ner ha tár id e je. Ha szin te na pi
kap csola t ban van part ne ré vel, ak kor átsz ól te le fo non, és azon nal tisz tázz ák a fel -
merü lt probl é mát, nem szen ved ké sést a munka. (Nem ar ról van szó, hogy a
szk en ne lô az el sô fel ada tos part ner rel ki akar szúr ni, a na pi kapcs o la tos mun -
k atárs at, üz let fel et pe dig elônyben részesíti, se gí ti. Mind össze az a hely zet, hogy
pl. pé n tek éj jel van, és a megr en de lô cég me ga dott te le fon ja nem fe lel, hiá ba
hívja, ôk le gkö ze lebb hét fô reg gel lesznek el ér he tôk, ami kor jönn ek a kész mun -
káé rt. A na pi kap cso lat ban lé vô part ner tör delô je vi szont csak úgy ru tin ból oda -
szól a pén tek es ti disz kó ból eset leg egé szen más ter mé szetû szem élyes okok
miatt, és egy perc alatt tisz tázz ák a fel me rült probl é mát.)

A fo tó son és a szkenn e lô cégen kí vül a har mad ik ti pi kus al vál lalk o zói part -
ner a DTP-s mun ká ban a di gi tá lis, il let ve ana lóg pr o of, pró ba ny o mat kés zí té -
sére, filmlevilágításra szakosodott stúd ió. Ôk a nyom dai elô ké szí tési feladat vége
fe lé ke rül nek a kép be. El kész ült a tör de lés, gya korla ti lag ké szen van a mun ka.
Meg volt a szín es print, a megr en de lô is lát ta. Mind össze nem ár tana né hány,
a nyom dai kö rül mén yek hez, szín vi lág hoz kö ze lebb ál ló nyo mat, az tán jöh et a
le vi lá gí tás. A di gi tá lis pro of, pró ba nyo mat lé nye ge, ho gy köz vet len ül a pro g -
ramfájl ból, film nélkül ké pes visz ony lag színhû, már mi nt nyomd ai szem pont -
ból szín hû nyo mat kés zí té sé re. Az egé sz munka meg rend e lô je a leg fon to sabb
old a lak ból lát ilyen próbanyomatokat, és ezek al ap ján ír ás ban en ge dé lyezi az
eset leg na gyon is sokba ke rü lô l evi lá gí tás meg kezdé sét.

Ma ga a próba nyo mat sem olcsó mu lat ság, azon ban lé nye ge sen ol csóbb,
mint eset leg több száz ol dal hi á ba le vi lá gít ott film. A baj so ká ig az volt, hogy
a pró b anyom a tot kés zí tô cég nél meg kel lett lenn ie az összes be tû típ us nak, ame -
lyet a megr en de lô a mun ká já ban fel hasz nált, ugyan ak kor a meg ren delô sem fe -
lejth et te ott hon egyet len, a végsô mun ka fájl ba be emelt ké pé nek er e de ti fá jl ját
sem. Bár me lyik hi ba fen nál lá sa kor hi bás le tt a pró ba nyo mat is, és kez dô dött az
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egy másra mu to ga tás, ki okoz ta a hi bát, a zaz ki fize ti a kárt, a meg rend e lô, avagy
a pró ba nyo mat ot ké szí tô stú dió? Ki vál lal fel e lôs sé get és fiz e té si kö tele zett sé get
a ha tár idôcsú szás ból ere dô ká ro kért?

Az egy re dag a dó és egy re kib o goz hata t la nabb gord i u szi cso mót – Nagy
Sánd or pél dá ját köve t ve – ha tá ro zott an elv ág ták. Az Ado be cég ál tal me gal -
kotott PostSc ript nyelv szab vánnyá vá lá sa, el ter jed é se után a pró b anyom at-ké -
szí tô és film le vi lá gító stú di ók eg ysze rû en e lzá r kóz tak a ki ad vány szerke sz tô prog -
ra mfáj lok fog adá sa elôl. Ezek haszn á la ta ugya nis hi ba ese tén nem mu tato tt rá
egy ér telmû en a hi bá zó félre, le he tô vé tette a vitát meg ren de lô és ki vi te le zô kö -
zött. A vi ta ki robb a ná sa az on ban leg több ször an nak megszületése után né hány
hét tel, hó nap pal kez dôd ött, ami kor már sen ki sem em lé ke zett pon tosan a vi -
tát ki vál tó kö rül mé nyek re.

A PS (PostSc ript) fájl al kal ma zá sa minden ilyen vi tát le he tet len né tett. A
fel ké szí tett ki ad vány szer kesz tô prog ramok lehetôvé tet ték, hogy a meg ren de lô
PS fájlt ad jon le a pró ba nyo mat vagy a l evi lá gí tás ké szí tôj é nek. A PS fájl lénye -
ge, hogy an nak mind en ada tá ért a me g ren de lô fel el. A ki vi te le zô nem tud be -
le nyúl ni, mód o sí ta ni rajta, mind össze tar talm á nak me gné zé sére ké pes, minden
ja ví tá si le he tô ség nélkül. Ha nyil ván va ló hi bát vesz ész re, leg fel jebb szól, de ez
nem vár ható el tô le, már mint az, hogy vé gig néz zen akár több  száz ol dalt. A le -
a dott fájl tar talm á ért tel jes egé szében an nak el ké szít ô je, a pró ba nyo mat, l evi lá -
gí tás meg ren de lô je fe lel. A ki vi te le zôt sem mil yen tart al mi fe le lôs ség nem terheli.

A jelle m zô, fon tos, szí nes ol da lakr ól ké szült pró b anyom a to kat, eset leg csak
pri n te ket a meg rend e lô nek meg kell muta t ni, ô el len ôr zi, és írás ban elfo gad ja,
imp ri mál ja ôket. Ez után ké szül het el a mun ká ról a le vi lá gí tás hoz szük séges
postsc ript fájl, s tör ténh et meg az ös szes ol dal le vi lá gít á sa. A le vi lá gít ás sal pár -
huz a mo san – többol da las ki ad vány ese tén – minden egyes ol dal ról ké szül egy
fek e te-fe hér ol csó print is. Ez lesz az úgy ne ve zett for gató, forgatókönyv. Azok -
ról az ol dal ak ról, ame lyek rôl di gi tá lis pro of ké szült, a le vi lá gí tás után, a fil mek
se gít sé gé vel ana lóg pro of (chrom a lin) is ké szíth e tô. Utó b bi szí nei ugyan is ponto -
sab ban meg kö zelí tik a nyom dai vé gere d ményt, mint di gi tál is társáé. A nyom -
dá tól el vá rha tó, hogy az an a lóg pro of szí ne it, árny a la ta it hû en ad ja vissza. Ha
van rá le he tô ség, ak kor a leg jobb az, ha a fil mekrôl az a nyomda ké szít chro -
mal int, ame lyik majd a nyo mást vég zi.

Az iga zi nyom dai mun ka te hát a filmek, az ana lóg, eset leg dig i tá lis proofok,
vala mint a for ga tó birto ká ban ve szi kez de tét. A nyom da kü lön vil ág. Több év -
száza dos ha gyo mán yo kon nyugszik az ot ta ni mun ka. Rang ja van. A fô vál lalkozó
stú dió jól te szi hát, ha olyan em bert vál aszt nyom dai össze kö tô jé nek, aki sza -
golt már pus ka port, ért a nyom dá hoz, kü lönben a nyom dai sza kik ha mar „be -
vi szik az er dôbe”. A nyom dák ugyan is a mai na pig nem bo csá tot ták meg, hogy
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zárt és elit vi lá gukba be tört a szá mí tó gép, amelyn ek kö vet kez mé nye ként a nyom -
dai elô ké szít és je len tôs ré sze a ha szon nal együtt ki ke rült a kezük kö zül, és olyan
emb e rek vég zik eze ket a mûv e le te ket, ak ik egyál talán nem, vagy csak ke ve set
ko nyí ta nak a nyom dá hoz. Ah hoz a nyom dáh oz, ahol száz mil li ós gép e ken, papír -
he gyek ton ná it me g moz gatva, több nyi re há rom mû szak ban fo lyik a te r me lés.

A le a dott anya got a nyom dá ban ta sa kol ják, úgy nev e zett tá s ka szá mot kap.
A tás ká ban (ami va lój á ban egy jó nagy pap ír zacs kó) el fér a meg ren de lô ál tal le -
a dott összes kel lék, az ele jén pe dig az el vég zen dô mun ka fáz i sok pon tos l eír á sa
ta lál ha tó. A nyom dai mun ka el sô fáz isa a mon tí ro zás. Ekkor a ki ad vány ol da -
la i nak szín ki vo na ta it he lye zik el a nyomdai ívek re, ugyanis a leg több k iad vány
egy old a lá nak mé re tei ki seb bek az adott nyom dag ép ív mér e té nél. Amennyi ben
a ki ad vány mind ös sze egy-két ol da las, úgy a nyom da akár több garn i tú ra fil -
met is kér het, hogy ki tölth es se a tel jes ívet. Ha csak egy garnitúra fi l met kér,
ak kor a töb bit err ôl az egy rôl ô ma ga ál lít ja elô. A mon tír vé gén, fô leg hosszabb
k iad vá nyok, köny vek ese tén be ikt at nak egy meg ren delôi, szer zôi kor rek túr át,
imp ri mál ást, így azok en ged élyév el, fe le lôs sé gév el kez di meg a nyomda a nyo -
mó for ma ké szí té sét.

Jól te szi a meg ren delô, ki adó, szer zô, ha kik ö ti, hogy ott akar lenni a nyom -
da  gép indításánál, be lö vé sénél, a nyo más kezd e tén. Így sa ját sze mé vel ell en -
ôrizhe ti a be ál lí tá sok at, vizs gálh at ja meg a nyo mat és az ana lóg pro of szí ne inek,
ár nya lat a i nak az o nos sá gát, kér he ti meg a gé pmes tert az újabb kor rekc i ó ra mind -
ad dig, amíg elé ge dett nem lesz a ny o mat mi nô ség é vel.

Nyo más után há t ravann ak még az eset le ges utóm un kák: hajto ga tás, össze -
hord ás, kö té szet, vá gás, cso ma go lás stb. Ezután kö vet kez het az utolsó fáz is: a
száll í tás. A kész mun ka a meg ren de lôh öz ke rül, le het a pé nz tár hoz fár ad ni.

A bemu ta tott fo lya mat a va ló sá g ban mind össze annyi val bo nyo lul tabb az
ed dig le ír tak nál, mint amennyi vel az élet szí nes ebb egy tan könyv nél. Egy-egy
üz let nél, meg ren de lésnél ug yan is sok szor sz á zez rekr ôl, mill i ók ról van szó. Egy
ilyen mun ka al kal máv al nem csak fény ké pek, di ák, hát tér tá rak, nyo ma tok, fil -
mek mo zogn ak, ha nem te le fo nü ze netek, le ve lek, fa xok, szám lák, átut a lá sok, ki -
fi ze té sek jönn ek-men nek, tör tén nek. Sü r gôs ese tekb en mo tor os gyors fu tárt
alkal mazn ak. A szû ken vett sz ak mai al kal ma zot ta kon kí vül a cé g nek van tul aj -
do nosa, ta ka rí tónô je, titkárnôje, köny velô je, eset leg jogá sza, bér szá mfej tô je stb.
Fiz e tik a víz-, vil lany-, gáz-, tele fon- és egyéb szám lá kat, ad ót, tb-t stb. Vagyis
ren ge teg do log történik azonkí vül, hogy ép pen ké szül a pél da be li fa li naptár.
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A SZÖ VE GES KI AD VÁNY

Gu ten berg ide jében szin te va la mennyi ki ad vány ebbe a ka te gó ri á ba tarto -
zott, s mára sem vál toz ott sokat a hely zet. A ki adv á nyok dön tô több sé ge ma is
szöve ges ki ad vány. Szö veg es ki ad ványn ak ne vez zük azo kat a nyom da ter mé ke -
ket, ame lyek nél el sôdle ges in for mác i ó hor dozó a szöv eg, a ki ad ványban eset leg
mel let te meg je lenô bár mily en il luszt rá ció csak kie gé szí tô elem, sze repe mind -
össze a sz ö veg mon da ni va ló jának ki e gé szíté se, alát á masz tása, szem lé let e seb bé,
érth e tôb bé té tele. A mû tu laj don képp en a ben ne ki fej tett gon dola tok me gôr -
zése, sok szo ros í tá sa cél jáb ól jött lét re.

A kat e gó ria ha tá rai meg le he tô sen tá gak, sôt el mo só dot tak. Ha csak a szö -
ve ges k iad vá nyok ter je del mét vesszük fi gye lembe, ak kor is elég tar ka a kép. Ide -
ta r to zik a néh ány so ros meg hí vó tól a pár be kez dé ses hasz ná la ti uta sítá son, a
két-há rom ha sá bos hír magy a rá za ton, öt-hat flek kes szak cik ken, a száz ol dal as
könyv ön át a többköt e tes enc ik lo pé di á ig min den, ahol a szö ve gé, a leírt szóé a
fô sze rep. A mû fa ji ha tárok még szé le sebbek, az eg yes m ûfa jo kat még fel sor ol -
ni is szinte le het et len ség. A klasszik us iro dal mi, hu mán mû fa jok szá ma is megle -
he tô sen mag as, de gon dol nunk ke ll itt a kül ön bö zô tu do má nyá gak ra éppúgy,
mint a zen é re. Az egyes mû fa jok tör del é se, ti pog rá fi á ja, oly kor még jel  kész lete
is el té rô, spe ci ál is je gye ket hor doz.

Köny vünk a to váb bi ak ban a szö veg elôállításával, be írá sá val, tör delé sé vel,
dí szí té sé vel, nyom dai elôkészítésével fog lal ko zik. Az ált a lá nos ti pog rá fi ai elemek,
le het ô sé gek, meg ol dá sok, szabályok is mert e té se me l lett ki tér az egyes spe ci ál is
ese tek nél alk al ma zott el já rás ok ra. Az il luszt rá ci ó kat ki vé ve végigvezet a szö ve -
ges ki ad vány tel jes nyom dai elô kés zí té sén, és meg mu tat ja a szö veg ön ma gában
va ló dí szí té sé nek le he tô sé geit is.
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SZLO GEN TÔL A KÖNYV IG,
A SZÖ VEG E RE DE TI

A szöv e ges ki ad ván yok alap vetô ele me a szö veg. Ezt a szö ve get azon ban va -
la kinek elô ke ll ál lí ta nia. A leg rö vid ebb szöv e gek min den bi zonnyal a szlo ge -
nek, a leg hosszabb sem több egy mo n dat nál. Szer zô ik ál ta lá ban is me ret le nek a
nagy kö zön ség elôtt, de nem úgy szakmai kö rökb en. Ugyan is a jó szl o gen ara -
nyat ér, ép pen ezért szer zô jét anya gi lag is jól meg be csü lik. Nem ez a reklám
hel ye, de pél da nél kül nem léph e tünk to vább. Re mél he tôl eg min den ki fel is me -
ri a szlo genek mö gött álló cé ge ket: „Biz tos kö tés”, „Szár nyak at ad vá gya i nak”,
„Az él vo nal”. Csak ha zai cé gek szl o gen jeit idéz tem. E szlo genek szerzôi és a
többi ek is ál ta lá ban úgyn e ve zett örök áron elad ják szelle mi ter mé küket a meg -
rende lô nek, így az tán ôk ma guk is me ret le nek ma rad nak, míg jel mond a tuk, hogy
úgy mond jam az il le tô cég sz óbe li emb lé má ja lesz, s ugya núgy l evé det he tô, mint
ma ga az emb lé ma.

Egy meg hí vó vagy hasz nála ti utasítás, egy szer ûbb cso ma golás stb. szö ve gét
ál ta lá ban a megr en de lô hoz za. Szer zô jük is me retl en, nincs ne ve sít ve. Tar talmu -
kért, az ad a tok he lyess é gé ért ál ta lá ban a meg ren de lô a fe le lôs.

Na pi lap ok ol dal a in elég sok oly an cikk, hír, köz lem ény ta lál ha tó, ame lyek
al att nem szerepel az újság író ne ve. Ezek egyik ré sze olyan szerke sz tô sé gi írás
(pl. ve zé rcikk), amelyn ek tarta l má ért az eg ész szer kesz tôség vál lal ja a fe le lôs sé -
get, má sik rés zük pe dig ol yan rö vid hír, köz le mény, hogy szöve gé nek szer zô jét
nem ér de mes megnevezni. Az új ság író ne vé vel fém je lzett írás tar tal má ért, az ott
közölt ál lí tá sok ért, azok ig a zá ért ma rad ék ta lanul a szer zô fe lel még akk or is, ha
pé l dá ul hi tel rontás stb. mi att el le ne indí tott per ben szer kesz tô sé ge tel jes mell -
sz é les ségg el ki áll mel let te.

He ti la pok, ha von ta vagy még rit káb ban meg jel e nô fo lyó i ra tok lap ja in lé -
nye ges en ke ve sebb a név nél kül me gje le nô köz lés, mint a na pila pok nál. A ne -
vesí tett cik kek döntô több sé gét itt csa kúgy, mint a na pi lapok ese téb en a szer -
kesz tô ség bel sô mun ka tár sai, új ság írói te szik le az asz talra. Munká ju kért ha vi
fi ze tést kap nak, így cik keik tu laj don jo ga szer kesz tô ségü ké lesz. 

Egé szen más a hely zet az úgy ne veze tt „kül sô sök kel”. Egy ré szük sza ba dúszó
újság író, aki fel kér és re vagy anél kül ír ja hosszabb lé leg zetû elem zô cik ke it. Másik
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ré szük – fô leg tu dom á nyos fo lyói ra tok nál – az ad ott tu do má nyág mû vel ô je,
szak em be re, aki kut a tá sa i ról jelentet meg cik ket, vagy a tu domá nyág egy érde -
kes pro b lé má ját vi lá gít ja meg va la mi lyen sze mélyes in dít tat ás tól ve zér el ve. Mun -
ká ju kért szer zôi ho no rár i um ban ré sze süln ek, az ál ta luk írt szöveg sz el le mi ter -
mék  nek min ô sül, a fo lyó i rat csak a köz lés jogát kap ja meg, ma ga a szöv eg a
szer zô tu laj do ná ban mar ad.

Az iro dal mi m ûfa jok mind egyi ke (vers, novella, re gény, dráma stb.) szel le -
mi term ék, a szer zô ne ve sít ett, ismert, a szö ve get a sz er zôi jog vé di. Ugya nez a
helyzet a zenei mû vekn ek nem csak a kot tájá val, de szöv e gé vel is – a tá n cdal tól
egé szen az oper á ig.

A szö ve ge re deti te hát min dig va laki nek (természetes személynek), illetve va -
la mil yen in téz mény nek, cé g nek (jogi személynek) a tu laj dona. Amennyiben a
mûvet ma ga a tul aj do nos akar ja meg je lent et ni, úgy az szí ve jo ga, te gye meg.
Ez a ma gán k iadás. Min den ki más nak azonban írás ban en ged élyt kell kér nie a
meg jel en te tésé rt a szö veg tu laj do no sát ól (kiadói szer zô dés), és ezért termé sze te -
sen fi zet nie is kell (szerz ôi ho nor á ri um).

Mi a tee n dô ak kor, ha egyik szerzô idéz a má sik tól? Né hány szavas, mon -
da tos idé ze tet min den to váb bi nél kül át veh e tünk, kö zöl hetü nk. Ter mé sze te sen
sz i go rú an idé zô jel ek kö zött, és ol dal ra pon to san meg kell je löl ni a for rást (szer -
zô, cím, ki adó, ki a dás he lye, éve, ol dal szám). Ez ek a rö vid idé ze tek, hi vat ko zá -
sok az idé zett szer zô dics ô sé gét nö vel ik, hír ne vét öre g bí tik. Hosszabb szö ve gek
is idé z he tôk ily mó don, az on ban úgy egy bekezdéstôl kezdve már il lik meg ke -
res ni az id é zet szer zôj ét, tu laj don o sát, és ho no rári um el le né ben en ged él yét kér -
ni. Az idé zôj e lek hasz nál a ta és a for rás pont os meg je lölé se ter mé sze te sen ek kor
sem ma rad hat el. Amennyi ben pél dá ul egy nagy sza bá sú reklá m kam pány szlo -
gen jé ül vál aszt ja va la ki egy is mert szer zô egy mon da tát, ak kor hi á ba te szi idé -
zô jelbe, s jel ö li meg a fo r rást is a pla kát al ján meglehetôsen ap ró be tûvel – a
szö veg hasz nál a tá ért min den kép pen fi zet ni kell, hisz az a kam pány sa va-bor sát
adja.

A szö ve ge rede ti mindig a szer zô ál tal ké szíte tt ké zir at for má já ban áll re n -
del ke zés re. Ré gebben ál ta lá nosan jel lem zô volt, de olyk or még ma is elô fordul,
hogy ez a ké zirat szó sze rint az, pon tos ab ban a szer zô sa ját ke zû írá sa – tol lal,
pa pírra –, leg több ször min dössze egy pél dány ban lét e zik. Ilyenk or a leg el sô te -
en dô, hogy fény má so ló val ké szít sünk az eg ész rôl né hány má so la ti pél dányt.
Prob lé ma ként je lent kezik a szer zô kéz írá sán ak ol vas ha tó sá ga.

Egy fok kal jobb, ha a kézirat gépelt for má ban kész ült el, hisz egy részt sok -
kal könnyeb ben ol vas ható, ja vít ha tó, es e tleg né hány má so lati pé l dány is van
be lô le. Ilyen kor a szer zô va lam i lyen mó don több nyire ta golta már a szö ve get,
igyeke zett va la mil yen egy szerû, jól át te kint he tô for mát ad ni ké zir a tá nak.
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A szö veg szer kesz tô progr a mok dia da lút ja mint egy két év ti ze de tart. En nek
kö vetke z té ben na gyon sok ké zi rat ma már szá mí tó gé pen ké szül. A szer zô jól
teszi, ha ezt a le het ô sé get vá lasztja, hi sz sok kal könnyeb ben ja vít hat, át ír hat, tö -
röl het, be szúr hat, át he lyez het, sok szo roz hat, mint ha kéz zel ír, vagy az író gépet
hasz nál ja.

Lé nyeg az, hogy el ké szült a mû, meg van a ké zir at, és a szer zô leg hôbb vá -
gya, hogy al kot á sát so kszo ro sít va, nyom tatá s ban is vi szontl ás sa.
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SZER ZÔ, KI ADÓ, 
SZER KESZ TÔ SÉG, 
NYOM DA

Az aláb bia k ban a hosszabb l éle g ze tû sz ö ve ges ki adv á nyok ról lesz szó. Elôször
is kétfe lé kell vá lasz ta nunk ôket. Az eg yik rész a köny vki ad ást je len ti, a má sik
ped ig a nap i la pok, he ti la pok, fo lyó i ra tok ki adá sát. A szerzô, mû vév el el kés zül -
ve ál talá ban k iad ót ke res, hacsak nem vál lalk o zik az úgyn e ve zett magánkiadásra.

A mag án ki adás azt jel en ti, hogy a szer zô nem adja át a st a fé ta bot ot a kéz -
irat el kész ülé se után a ki adó nak, hanem ez utóbbi összes mun ká ját és költ ségét
ma gára vál lal va vég zi, vé gez te ti a tel jes nyom dai elôkészítést, bíz za meg és fi -
nan  szí rozza a nyom dát. Csak az vál lalk oz zon er re a fe ladat ra, akin ek ele gen dô
pénze, ki tar tása és ha tár tal an ön bi zal ma van. A ma gán ki adás ugyan is egye di
eset. Min den szer ep lô, ak i vel el akar vé gezte t ni egy-egy rész fel ada tot, mo st ta -
lál kozik el ôször ve le mint meg ren de lôv el, ezért az tán ma xi má li san be akar ja biz -
tos í ta ni ma gát. Vagy is csak úgy vál lalja el a mun kát, ha ak ko ra elô le get kap,
hogy amennyib en a to váb bi fi ze tés el ma rad, ak kor már ne fi zes sen rá az üz -
letre, költ sé gei min den kép pen meg tér ül je nek. Vagy is a ma gán ki adó min dig és
minden ütt elôleget ad, s a kész munkát is csak a tel jes számla ki e gyen lít é se után
vih e ti el. Ha végre meg jele nt a mû, ak kor a ter jesz tés is a ma gán k iadó nya ká -
ba szakad. A köny ves bol tok, egy éb eladók in kább bi zo mány ba ve szik be a kiad -
ványt, és majd ha el ad ták, csak ak kor fi ze tik ki az árát. A fo lya mat e lhú zód hat
akár egy évig, ame ly idô alatt a ma gán ki adó nak csak ki a dása van, be vét e le sem -
mi. Akár bele is bukh at.

A ha gyo má nyos ki adó ugya ne ze ket a lé pé se ket te szi meg, leg fel jebb annyi
az elô nye, hogy lé nye ge sen na gyobb a tôk é je, a fel me rü lô mun kák je len tôs ré -
szét ma ga vég zi el (nem rit ka a sa ját nyom dáv al rende l ke zô ki adó). Koc káz a ta
lény e ge sen ki sebb, hi szen ha az adott ki advá ny nem hoz nye re sé get, sôt csú fo -
san megb u kik, ak kor a te te mes ve sz te ség még bô ven fi nans zí roz ható a mell ette
meg jele nô má sik tíz, húsz, száz nye resé gé bôl.

A ki adó te hát az a he ly, amely egy részt fi nan szír oz za a ki adá si fo lya mat
mind en egyes lép é sét, ko ordi nál ja sze rep lôit, irá nyít ja, fel ügye li az egész munkát,
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más részt tev é ke nyen részt vesz a nyom dai elôkészítés mun kájá nak egyes fáz isai -
ban. Övé a ki adás teljes ha sz na, de feje fel ett ott leb eg a buk ás ré me is.

Leg több ször a sz er zô ke re si fel a ki adót (akár töb bet is) ké zira tá val, és
igyekszik meggyôzni an nak ve ze tô jét a ki a dás szük sé gess é gé rôl, er köl csi és anyagi
si ke ré rôl. A jó ki adó oly an ki adá so kat is el vál lal, amelyn ek csak er köl csi hasz -
na van, ekkor azonb an szpon zo rok fel kut a tá sá val, pá lyáz a tok be nyújt á sá val
igyek szik fe dezni a ki adás kö l tsé ge it. A jó ki adó a pi aci igé nyek et fel mé r ve – a
maj da ni ha szon re mé nyében – akár meg rend e lést is ad hat egy-egy szer zô nek a
hi ány pót lá sá ra, a ké zi rat meg írá sá ra.

Na pi la pok, het i la pok, fo lyó i ra tok nyom dai elô ké szí té sé nek szín helye a szer -
kesz tôség. A szer kesz tô ség sok szor nem azonos a lap tula j do no sáv al, azon ban a
lap el ké szí té sé ben, ki a lak í tá sá ban a tu laj donos te l jes bi zal mát él ve zi. A szer kesz -
tô ség fi nan szíro z za, biz to sít ja, szer ve zi a lap elô ál lít á sát, ké szí ti a la pot. Szakmai
ve zet ô je a fô szer kesz tô. Ve ze tô munka tár sai a szer kesz tô ség ter je delm é tôl füg -
gô en a kü lön bö zô ro va tok szer kesz tôi, a képs zer kesztô, a tör de lô szer kesztô, az
ol va só szer kesz tô. A cik kek et több nyi re a szerk esz tô ség bel sô mun k atárs ai (újság -
írók) ír ják, de a pro fil tól füg gô en elô for dul hat, hogy a szer zôk például eg ye te -
mi taná rok, va la mely tud o má nyág k ivá ló mû ve lôi. Különösen napilapok ese té -
ben meg le he tôsen sok a nemz et kö zi hír üg y nök sé gek tôl átv ett anyag, össze ál lí tás,
il luszt rá ció. Szin te min den lap hasz nál kon zerv et. A kon zerv olyan írás, am ely
néhá ny szám mal elôbb már el ké szült, ak tu a lit á sát nem vesz tet te el, csak nem
fért be le a lapba. A va la mil yen ok ból (be teg ség stb.) el ma radt, ter ve zett cikk
he lyett me leg í tik fel, te szik be a lap ba. Sok kon zerv örök re ki bon tat lan marad.

A szer kesz tôs ég mun ka tár sai nem csak ír ják a cik ke ket, ké szí tik az ill uszt rá -
ci ót, be szerzik a nemz et kö zi anyag ot, ala kítják, ké szít ik is a la pot. Az az a lap -
szám te l jes nyom dai elô kész í té se, ki a la kí tá sa is a szer kesz tôség fel ada ta. A min -
den szem pont ból kész, tel jes, törde lt ol dal ak ke rül nek a nyom dá ba.

A ny om da sok szor a le vil á gí tott film e ket kap ja meg. Ha nem így tör té nik,
ak kor övé a le vi lá gí tás fe la data is. Az oldalak ív be for gat á sa, il leszt é se, szí nes
kiad vá nyok nál az egyes szín ki vo na tok össze ál lí tá sa a mon tíro zók fel ada ta. Az
össze sze relt fil mek rôl ké szül a nyo mó for ma, a nyom dai el já rás tól függôen a ma -
gas nyo mó henger, of szet le mez, szi ta vagy tam ponn yo mó szi vacs. A nyo mó for -
ma ke rül azt án a nyom da gépre, és a gép mes ter végzi a fô mû vel e tet, a példány -
számnyo mást. A sok szo ros í tott anyag még különféle ut ó mun kát igé nyelh et,
hajt o gat ni, össze hor da ni, köt ni, vág ni, csom a gol ni kell a meg ren delô höz történô
szál lí tás el ôtt.

Lát hatj uk hát, hogy a szer zô, ki adó (szer kesz tô ség), nyom da hár ma sa egy -
más ra utalt csa pa tok at al kot a ki ad vány e lké szí té sén ek fo lya ma tá ban. Bár érde -
keik oly kor el lenté te sek, egy más nél kül mé gis kép te le nek meg len ni. Egyik sem
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né l kü löz he ti a má sik ket tô mun ká ját. Nap ja inkb an a nyom da igyek szik vissza -
sze rezni a nyom dai elô ké szít és mi nél több lé pé sét, ame lyet a szám í tó gép meg -
je le né se – be épülé se az elô kés zí tés folyamatába – vett ki a ke zé bôl. En nek ér -
de kéb en egyre több nyom da ala kít ki sa ját keb e lén bel ül számí tó gé pes grafikai
stú diót, vagy lép szö vet ség re, eset leg egye sül (fu zi o nál) egy k iad ó val.

Néz zük meg most rö vi den, hogy mily en volt a szö veg elô ké szí tése a szá mí -
tóg ép meg je lené se elôtt (al ig húsz éve) a ki adó nál és a szer kesz tô ségben. Közben
jó néh ány hasz nos is me retre te hetü nk szert.

A nyom dai kézi rat alak ját, mé re tét, ki né ze tét szabvány hat á roz za meg. E sze -
rint a nyom dai ké zi rat anya ga leg alább 55 g/m2-es fehér pa pír. A szö veg gé pelt
vagy nyom ta tott anyag leh et. Ha a nyom tat ott ol dal mé re te A/4-nél ki sebb,
ak kor azt A/4-es pap írra kell ragasztani. A ké zi ra tol da lakhoz ragasztott pót lá -
sok nem haladhatják meg a fél ol dalt, s az ilyen la po kat is A/4-es mé retre kell
haj tog at ni. A ké zi rat bal olda lán leg alább 35 mm, jobb old a lán 10–15 mm,
alul és fe lül le galább 25 mm mar gót kell hagy ni. A ké zi rat lap o kat egy sé ge sen
fe lül, 1-tôl kez dôdô en, fo lya mat o san sor szám oz ni kell, az eset le ge sen be tol dott
újabb la po kat pe dig sors zám/A, sor szám/B stb. ke ll be so rolni. Például ha a 15-
ös és 16-os lap kö zé három ol dalt aka runk bei l lesz teni, ak kor azok sor szá ma
15/A, 15/B és 15/C le sz. A ké zi rat lap ok nak csak egyik ol dalá ra le het ír ni az
író gép ket tes sor tá volsá gá val, hogy ma rad jon hely a késôbbi javí tá sok sz á má ra.
Egy ol da lon a so rok szá ma 25, egy sor ban a le ütés ek szá ma átl ag ban 60 le gyen.
Így egy ol da lon 1500 kar akt er fér el. A gé pelt szöv eg ben a ja ví táso kat a sz ab -
vá nyos kor rek tú raj e lek kel a bal mar gón, esetleg szö veg köz ben át hú záss al és fö -
lé í rás sal kell ja vít a ni. Hosszabb be told á sok kü lön je lö léssel a lap alján is foly -
tat ha tók. A nyom dába le a dott ké zi rat egy ol dalán öt nél több ja ví tás nem
sze re pel het. Am ennyi ben egy ol da lon öt nél több ja ví tás szük séges, úgy az ol -
dalt újra ke ll gé pel ni.

Így ren delke zik a sz ab vány. Gon dol juk meg, a szá mí tó gép meg je le né se elôtt
ez mennyi új ra gépe lést, ol ló zást, ra gasz tást je len tett, hi szen ha egy ol da lon
mond juk a vé gén volt sok hi ba, ak kor az elej ét az er e de ti rôl ki vág ták, má sik
pa pír ra rag asz tották ak ár egy-két ja ví tott hi bá val együtt, és csak a vé gét gé pel -
ték új ra. Az így ja ví tott, told o zott-foldozott, sti lisz ti kai sz em pont ból ki igaz í tott
ké zi rat le tt a nyom dai szö veg e re de ti. A ja vít á sok mel lett tar tal maz ta a nyomdai
szedô nek, tör de lô nek szóló uta sít á so kat is. Sze re pelt ek raj ta a be tû tí pus, -stí lus,
-fo ko zat, sor tá vol ság ért é kei épp úgy, mint a ki eme lés re, igaz í tás ra vo nat ko zó
uta sí tá sok.

Az egyes sz er kesz tô sé gek ki a la kí tot ták a ma guk kézi rat pa pír ját, ame lyet fej -
léc cel, ke ret tel lát tak el, és az új sá gírók ezekre írt ák, gé pel ték cik ke i ket, lásd 5.
ábra. Egy-egy ilyen lap ra ír ha tó szö veg terj e del me az egy fl ekk (1500 kar akter).
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A ro vat ve ze tôk, szer kesz tôk sok szor úgy ren delt ék meg a cik ket, hogy ké rek a
té má ról két va gy hat flekk et. A kül sôs újságírók is flekk szám után kap ták a ho -
no rá ri um ot.

A ny om da a fenti ek ben le írt ké zi ratl a pok és a la yout (ol dal terv) alap ján vé -
gez te az összes to váb bi mun kát. A ki adók, szer kesz tôs é gek fe lada ta tényleg csak
a szö veg iro dalmi gon do zá sa, a szö ve ge re de ti elô ál lí tá sa és a la yo ut ki al a kí tá sa,
le adá sa volt, a töb bit el vé gezte a nyom da. A hel yzet az ill uszt rá ci ó ké szítés te -
rü le tén sem volt más, ott is majd nem min den munk át a nyom da vég zett.
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5. áb ra 
A fej lé ces ké zi ratp a pír,
az az a flekk



SZÖ VEG SZE DÉS, 
KOR REKTÚ RA

A szö ve ga la kítás fo lya ma ta két rész re oszt ha tó. Az el sô rész fel ada ta a szö -
veg irod al mi for má zá sa, pon to sít á sa, a vég le ges szöveg ki a la kí tá sa. Az iro dal mi
for má zás ne mcsak a he lye sí rá si hi bák, el üté sek ja vít á sát jel en ti, ha nem a ma -
gyar os mon dat szer kesz tést ép púgy, mint a mû egé szét át fo gó egy sé ges stí lus ki -
ala kí tá sát. Fe le lôse a kor rek tor. A pon to sí tás a tar tal mat érin ti. Hibás év számok,
hely szí nek, idé ze tek, té nyek jav í tá sa ép púgy idetar to zik, mint egyes részek bô -
vebb ki fej tése vagy túl ap ró zott rész le tek tör lése, illetve akár a mû szer kez e té nek
ki sebb áta lak í tá sa. Hi vat ott vég re haj tó ja, vé g re haj ta tó ja a lek tor.  Eb ben a fe je -
zetb en ezek rôl a lé pé sek rôl lesz szó. A má so dik lépé st, a ti pog ra fál ást, tö rde lést
csak a szö veg végl e ge sí tése után ér dem es el kez de ni, ten niv a ló it a kö vet kezô fe -
je zet tag lal ja.

Mint egy húsz éve áll nak rend el ke zésü nk re szá mító gé pes szö veg szer kesz tô
prog ra mok, en nek el len ére elég sok szor ta lálk o zha tunk kéz zel vagy író gépp el írt
szö ve ge re de tik kel a könyv ki adás te rü le tén ép púgy, mint az új ság ír ás ban. Ilyen -
kor az el sô fel adat a sz ö veg szá mí tó gép re vi te le, be í rása, sze dé se. Ezt a fel ada -
tot a sz e dô végzi el.

Is me ri a számí tó gé pet, a szöveg szer kesz tôt, a szöv e ge re det it ol vas va tíz uj -
jal, va kon gépel a szöv eg ne hé zségi fo ká tól füg gô en 10–15000 kar ak ter per óra
se bes ség gel. Nem for máz, csak gé pel. A szerzô es e tle ges for má zás a it is ki sze di a
szö veg bôl, csak az in de xe lést és a szöv eg kö zi ki eme lé se ket tartja meg, utób biból
is kur zív szed ést csinál, ha az fett, ver zál vagy ritk í tás len ne. A tá b lá za tok osz -
lo pa it egy-egy ta bu lá tor ral vá lasztja el egy más tól, so ra it új be kezd és be sze di.
Nem akar ja a táb lá za tot a sa ját képernyôjén szépnek lát ni, an nak ki a lakí tá sa
majd a tör de lô fel ada ta lesz. A mat e ma ti kai kép le te ket a kép let szer kesz tô vel sze -
di, és be ill esz ti azo kat a szö veg meg fel e lô hely é re. A bil len tyû zeten meg ke re si
a szö veg ben elô for du ló ide gen kar ak te rek et, és az o kat is be ír ja. Egy ál tal án meg -
tesz min dent, hogy szö veg hû en gépre vi gye a ké zi ra tot.

A be írt szö ve get me n ti, idôn ként a ké per nyôn „me gol vassa”, az eset le ges el -
üté se it, egyéb hi bá it kor rigá l ja, jav ít ja. A beírt szö veg et ter mé szet e sen rög zí ti a
hát tér tár on, menti, sôt ar ról biz ton sá gi máso la tot is kés zít. A fel adat vé gez tével
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a tel jes szöve get nyom tatja a nyom dai kézi rat kö ve tel mé nye i nek meg fele lô en
(rit ka so rok, nagy bal mar gó), hogy he lyet bizt o sít son a ja ví tás hoz a kor rek tor
szá má ra. Bár mennyi re ig yek szik is, ô sem té vedh e tet len, teh át idônk ént hi bá -
zik. Így az ál ta la nyomt a tott szö veg kismér tékb en ugyan, de biz to san el tér az
ere de ti ké zi rat tól. A tov áb bi fel dol go zás so rán azon ban cél sze rû ezt a szá mít ó -
gé pen meglé vô vál to za tot te kint e ni ered e ti ké zi rat nak, s csak vi ta eset én elô -
ven ni az ôst, a ké z zel vagy író gép pel írt pél dányt. A jó be író vi szony lag jó he -
lye sí ró is egy ben, úgy hogy az ál ta la be írt és nyom ta tott an yag elvb en nem
tarta l maz hat túl sok he lye sí rá si hi bát. Aki nem lá tott még kor rek tor ál tal ja ví -
tott el sô for du lós szö ve get, az meg van gy ô zôd ve ar ról, ho gy egy-egy ol da lon
alig ta lál ma jd ja ví tást, és sok hi bát lan ol da la lesz. A va ló ság egé szen más, a szö -
veg min den lap ja szép pi ros lesz a ja ví tá sok tól. De ne szal ad junk ennyi re elô -
re. Eg yel ôre ott tar tunk, hogy gép en van az an yag, és a kív á nal makn ak meg fe -
le lô en el ké szült ró la az el sô nyo mat.

A mode rn szer zô már szá mí tó gép pel írja, és le me zen adja át mû vét a k iadó -
nak, sz er kesz tô ség nek, meg spóro l va szám á ra a be írás fá radsá gát. A be író nak így
is akad ve le dol ga ép pen elég. Igaz, be ír nia nem kell, de ja ví ta ni annál ink ább.
A baj már ott kezdô d het, hogy a szer zô más géptípust, szö veg szer kesz tôt, karak -
ter  készle tet hasz nált, mi nt ami a ki adó nak van. Hi ány zik a meg fel e lô szûrô, fil -
ter a konvertáláshoz, ezért az tán az egész szö veg ben vagy kon verter program -
mal, vagy a szö vegs zer kesztô ke res-cser él uta sí tá sá val kell ki cseré l ni a hosszú
mag án hang zók je len tôs ré szét és egyéb kü lön le ges kar akt e re ket (pl.: fok jel, idé -
zôjel stb.). A fel ad at meg old ha tó, csak unal mas, és ez zel még nincs is vé ge.
A leg több ga li bát a szer zô megrö g zött (hi bás) gé pelé si szo ká sai okoz zák. Ezek
még az író gé pes kor sza ká ban rög zôd tek, több nyi re ki tö röl he tet le nül, meg vál -
tozt at ha tatl a nul.

Me lyek ezek a hibák? El ôször itt van az ös z tö nös formá zá si kény szer, hogy
a mo ni to ron mind en szé pen néz zen ki, mint ahogy azt az írógépen meg szokta.
Ezért a cí me ket sok-sok szó köz le nyo má sá val nagy já ból kö zépre iga zít ja. A be -
kez dé sek elsô so rát belj ebb húzza, leg több ször há rom, né ha négy, oly kor öt szó -
köz zel kezd ve azok at. Kisebb táb lá zata it is for máz za, me gint csak szóközök vagy
ta bu lá torj e lek is mé telt al kal ma zás á val ér ve el, hogy a táb lázat osz lo pa iban sze -
rep lô ér té kek szé pen egy más alá ke rül je nek.

Dic sé ret re méltó igye ke zet, csak hogy min den egyes, a szer zô ál tal for má -
zási cél ból gondosan be írt szó közt, fölös tabulátorjelet a be í rónak ug ya no lyan
gon dos ság gal ki kell ir ta nia a szö vegbôl. A táb láza tok egyes os z lo pa i ba ker ü lô
ér té keket va lóban ta bu lá tor jellel kell el vál asz ta ni egy más tól, de két szom szé dos
osz lop ban lé vô ér ték kö zé min dig csak egy ta bu lá tor ke rül jön. Szö veg köz ben
már két egy más utáni szó köz sem me genge dett, nem hogy né hány tuc at! Egyéb -
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ként is a szö veg formázása csak an nak vég le ges kial a kí tá sa, kor rek tú ráz á sa után
kez dôdh et, ez nem a szer zô fel adata (6. áb ra).

Be írás kor a szerz ôk 99%-a ap osztr óf ként a shift+1 bil le ntyû kom biná ci ót, idé -
zôj el ként pe dig a shift+2-t hasz nál ja. Ez a gya kor lat annyi ra el ter jedt, hogy a hi -
va tás os be írók is így ír ják – még iro dal mi szö veg ek ben is –, és cs ak tör de lésk or
cse ré lik ki a fen ti két kar ak tert az igazi ap oszt róf ra és idézôjelpárra (7. áb ra).

Az elv á lasz tój el vagy kötô jel meg ta lál ható az íróg é pek bil lent yû ze tén, a
gondo lat jel azon ban nem. A szer zôk több sé ge ép pen ezért szá mí tó gé pen is csak
az el vál asz tó jel et haszn ál ja, leg fel jebb a mon dat szer ke zeté bôl derül ki, ho gy ott
gondo lat jel sze re pel. A gya kor lot tabb szer zô vagy be író azonb an kü lönb sé get
tesz, még pe dig úgy, hogy a go n do lat jel he lyett – leg több ször iro dalmi szö ve -
gek ben – az egyenl ô ség je let (=) ha sz nál ja. Az el vá lasz tójel min dig tap ad a szö -
veg hez – sor vég én és sor köz ben –, a gon dol at jel az on ban csak a szám jeg yekhez
és ír á sje lekh ez ta pad, a betû k höz általában nem, kivételt lásd késôbb (8. áb ra).

So kan ke ve rik, hel yet te sít ik a nul lát (0) a kis vagy nagy o betûvel (o vagy
O), ugyan így az eg yes szám je gyet (1) a kis l-lel (l) vagy a nagy i-vel (I). Egyik
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6. áb ra 
Szó köz és ta bul á tor hib ás
haszn á la ta be írt szö veg ben

7. áb ra 
Hely te len és he lyes ap oszt róf-,
illetve idé zôj el-hasz ná lat 
ma gyar nyel vû szö veg ben

‘98-ban “helytelen“
’99-ben „helyes”

8. áb ra 
Az el vá lasz tó jel és a gon do latj el he lyes ha sz ná la ta mag yar nyel vû szöve g ben

– 1848-49-ben sok-sok honvédünk
úgy gondolhatta – kezdte a beszé -
dét Gergô bá’ –, hogy ezt a harcot



meg ol dás sem he lyes. A mai író gé pe ken ép púgy, mint a szám í tó gé pek kla vi a -
tú  ráj án mind egyik ka rak ter meg tal á lha tó, csak a ré gi íróg é pe ken nincs en nul la
és egyes sz á mjegy. E két hi bát a be író nak kell javí ta nia.

Ugyan csak a né met nyelv te rü let rôl szár ma zó író gép ek bil len tyûz e té nek hiá -
nyossá ga a hosszú ma gán hang zók kö zül a ki csi és nagy í, ô, ú, û hi á nya (í, ô,
ú, û, Í, Ô, Ú, Û). A ném et nyelv ben nem szer e pel nek ilyen ma gán hangz ók,
te hát le írás uk ra sincs szük ség. A mai hazai író gé pek szab vány sze rin ti bil len tyû -
ze tén ter més ze te sen ép púgy szere pel nek már ezek a kar ak te rek is, mint a számí -
tó gé pek kla vi a tú ráin. Na gyon sok idô sebb szer zô vagy a tit ká rnô je azonban ak -
kor sem hasz nál ja ôket, ha meg ta lál ha tók az on a gé pen, amelyiken dol gozn ak,
egy szerû en azért, mert így szok ták meg. Leg fel jebb a szö veg me gol va sá sak or a
prin telt pél dány ra te szik ki kéz zel a hosszú éke zet et oda, aho va sz e rin tük kell.
Az ily en (számítógépen el kö vet ett) hib ák ja vít á sa ke se ríti meg leg jobb an a be -
író éle tét, ugyan is vé gig kell ol vasn ia a tel jes szöv e get, és min den egyes eset ben
ki je löl ni a hib ás kar ak tert, be írni hel yet te a hosszú meg fe lelô jét. Min dezt akár
tö b b száz ol dal on ke resz tül kézi mód szer rel vég re haj tani nem egy le ány álom.

Még min dig a ré gi író gé pek hián yos bill en tyû zet é bôl ere dô hi ba a per jel
(/) és a ke rek zár ó jel pár ((,)) hasz ná la tá nak össze kev e ré se. Pon to sab ban per jel
hasz ná lata a zá ró jelp ár he lyett. Az ilyen szer zôi hi bák kor ri gá lá sa ugyan csak a
be író fe lada ta, s hogy mi kor mit hasz nál jon, az a szöv eg kör nye zet bôl de rül ki.
A hi ba ja ví tá sa csak az ért gyor sabb a hosszú í, ô, ú, û-s hi bák jav í tá sá nál, mert
lé nye gesen ke ve sebb van be lô lük a szö vegb en. A per je let nem  csak szám ok nál
(3/4), mér té kegy sé gekn él (km/h) ha sz nál juk. Van egy sok kal kev és bé ism ert
hasz ná la ti ese te: fo lyó szö vegbe ill esz tett vers so ro kat a szó köz, per jel, szó köz
hár mas sal vála sz tunk el egy más tól. Pél dául: „Én egész né pe met fo gom / nem
közép is ko lás fok on / taní- / tani!”. A töb bi ese t ben zár ó je let, zárójelpárt hasz -
nálu nk.

Az ideg en nyel vekben elô for du ló kar ak te reket, egyéb spe ciál is je lek et ré gen
kéz zel ír ták be a gé pelt ké zi rat ba, nem lé vén ilyen ka rak ter az író gé pen. Ma már
lé tez nek ezek a kar ak te rek a szá mí tógé pen, le gfel jebb a sz er zô nem tud ja, ho -
gyan ér je el ôk et. Ilyen kor né hány szó közt tesz az ille tô be tû, jel he lyé re, és prin -
telés után kéz zel ír ja be a meg fe lelô kar akt ert, csak hogy az ált a la le a dott fájl ban
a szó köz ök sze re peln ek! Az ilyen hib ák ja vít á sa is a be író fel ada ta. A kis „a” be -
tû re pél dá ul a kö vet ke zô éke ze tek ker ül het nek fel: á, à, â, ä, ã, å. Kö zü lük csak
az el sôt hasz nál ja a ma gyar nyelv, és a ne gye dik for dul elô gyak rab ban ide gen
er e de tû ne ve ink ben. Sok szor elô for dul, hogy a b eír ó nak más írá s rend szer ka rak -
te reit (gö rög, gót, ci rill be tûk) kell haszná l nia a fel ad at meg ol dá sa érd e ké ben.

E lju tot tunk hát odáig, hogy a be író számítógépre tet te a ka pott kézi ra tot
(kéz zel vagy író gép pel írt szö veg), meg olv as ta azt, majd a kor rek tor igé nye inek
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me g fe le lôen (nagy sor tá vol ság és bal mar gó) ki nyom tat ta. Amennyi ben a kézi rat
szöv eg fájlké nt ér ke zett egy prin telt pél dány kís é re té ben, úgy ja víto t ta abban a szer -
zô eset le ges gé pe lési hi bá it, és a kor rek tú ra igé nyei nek megfelelôen nyom tat ta azt.

A kor rekt or ezt a nyo ma tot ka p ja meg mint szö vege re de tit, ezt kell ja ví ta -
nia. Ter mé sze tes en mel let te elv iszi az ere de ti ôst, a szer zô által le a dott példányt
is ép pen azért, hogy ha va la mi ér tel em za varó hi bát, gyanús ide gen ne vet, szak -
ki fe jez ést stb. fe dez fel a be író pél dá nyán, ak kor le gyen ho va ford ul nia. El sô
fel ada ta úgyis a két szö veg össze vet é se lesz – mon dat ról mon datra. A tov áb bi -
ak ban az on ban cél sze rû, ha a k iad ó ban, sz er kesz tô ség ben szá mí tó gé pen megl é -
vô fájl szö ve gét te kint jük szöv e ge re det i nek.

Még egy fontos rész let. A két korr ek tú rafordu ló alatt a kép er nyôn és a
nyom ta tón meg je lenô két sz ö veg nek pon to san fed nie kell egy mást, az az tü kör -
mé re tük, betû tí pu suk, -fo koz a tuk, sor táv ol sá guk, sor zá rá suk le gyen azo nos. Így
könnyû a kor rek tor ja ví tá sa it gép re vin ni, hisz amit a be író a gé pelt pél dá nyon
lát, az a ké per nyôn is ug ya nott van, nem kell ke resgé l nie. Pél dául ha a ki nyom -
ta tott pap íron azt lát ja, hogy a kö vet ke zô hi ba a má sod ik be kez dés har ma dik
sor á nak elsô sza vá ban van, akkor a képernyôn is ugya no da kell állnia, és meg -
ta lál ja a hi bát. Azon ban ha ké per nyôn min den mar adt olyan, mi nt a pap íron
volt, csak a be tû tí pus lett más, ak kor ugya nez a hi ba már a más o dik sor vé gére
vagy a harm a dik kö ze pére ke rül he tett. A be í ró nak ek kor olva s nia kell a szöv e -
get, hogy meg ta lálja a ke re sett hib át, és ja víth as sa azt. Már ped ig ez legalább
tízsz e res las sí tást je lent. Hi ba pe dig mi n dig akad bô ven.

A kor rek tor a szö veg he lyess ég kulcs em be re. Végzettségét tek int ve leg több -
ször ma gyar–tör té ne lem vagy ma gyar–ideg en nyelv sza kos kö zép isk o lai ta nár.
Fegy el me zett, ki tû nô en fo gal maz, he lye sí rá sa tök é le tes. Emel lett ál ta lán os mû -
velt sé ge is ki emelk e dô, his zen ma egy or vosi kö ny vet, holnap pe dig egy mate -
matikai szak cik ket kor ri gál. Jav í tás hoz a kor rek túra szab vá nyos je le it hasz nálja,
ír á sa vilá gos, egy érte l mû en, jól ol vas ha tó. (A kor rekt ú ra szabványos je le it a
könyv el sô kö tete ta r tal mazza.) A ko r rek tor las sí tott ütem ben, szin te szó tag ol -
va ol vas, ideg en ne ve ket akár be tûn ként hasonlít össze az ered e ti vel. A meg szo -
kott tem póban ol vas va ug yan is könnyen át sik la na né hány hi ba fel ett, mert ilyen -
kor hi ba ese tén is azt olvassuk, aminek ott kel lene len nie a mon dat ér telme
sze rint, nem pe dig azt, amit oda ír tak. Ha hi bát fe dez fel, ak kor azt jel le gét ôl
füg gô en a kor rekt ú ra je lek egyi kév el megje lö li, ugyan ab ban a sor ban a bal mar -
gón me gis métli a je let, és mel léír ja a ja ví tást. A kor rek tú ra jele ket term é sze te -
sen a szedô (és a tör de lô) is is me ri, hisz en csak hasz nála tuk ál tal vá lik egy ér tel -
mû vé a ja vít ás (9. áb ra).

A kor rek tor a tel jes szö veg hely es sé gért fel el. El sô rá né zés re ez nem lát szik
ol yan nagy fe ladat nak, hi szen kitûnô he lye síró. Mu n ká ja so rán azon ban mégis
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ren get eg szó tá rat, en ciklo pé di át, le xi kont, más könyvet hasz nál. Ha a szer zô
példá ul le írta egy múlt szá za di holla nd tu lip án ter mesz tô szak teki n tély ne vét,
szü le té si he lyét, idejét, ha lál á nak évét, eset leg idézte sz ak mai kö rök ben hí res sé
vált mond á sát, és kö zöl te ked venc hagy má ja meg le he tô sen ka ci fán tos lat in ne -
vét, ak kor a lel ki is mer e tes, go n dos kor rekt or nak félór á ja is rá meh et az er rôl szó -
ló, mind össze két sor hel yes sé gén ek el len ôr zé sé re. A kor rek tor ja ví tá sa it pi ros
szín nel vég zi.

A korr ek tor ál tal javí tott nyo matot a be író ka p ja vissza. Fel ada ta a ja vít á sok
el vég zé se, á tve ze té se a pa pír ról az elekt ro ni kus adat hor do zó ra. A nyom ta tott pél -
dányt fi gyel ve a kép ern yôn meg ke res és ja vít mi n den be je lölt hi bát. Amennyi -
ben olyan hi bá ra buk kanna, am e lyet a kor rektor nem ve tt ész re, ak kor leg he -
lye  sebb, ha azo n nal hív ja te le fo non, vagy ha nem éri el, ak kor a hi bát felt û nô
módon jel zi a prin telt pél dá nyon, de csak a kor rektor egyeté r té sé vel jav ít. Ugyan -
is elô for dul hat, hogy a hi ba szán dé kos, vagy az írás rég i es ki fe jezé st hasz nált stb.
Amennyi ben a be író gépre tet te az összes ja ví tást, úgy le zá rult az el sô kor rek tú -
raford u ló, amely ben a he lye sí rá si hi bák dön tô több sé ge ja ví tásra ke rült. (A kor -
rekt or át sik lott néh ány hi ba fel ett, a be író úgyszint én el fel ejt he tett ki ja ví ta ni pár
be je lölt hi bát, il let ve melléütött, ami kor ja vít ott.) A javí tás vé gez té vel a be író
újabb prin tet ké szít az anyag ról, még mind ig a kor rekt ú ra el vá rá sa i nak meg fe -
le lô en, te hát ugyan azz al a sor közz el és mar gók kal. Na gyon font os, hogy a prin -
te lés és a kép ern yô be osz tá sa azo nos le gyen, hiszen a prin ten lá tott hi bát a kép -
er nyôn is ugy an azon a he lyen kere si. Amennyi ben a két be ál lít ás nem azonos,
úgy renge teg idô megy el a hi ba meg ke resé sé re a kép er nyôn.

Az elsô kor rek túra for du lót köv e tô en kap ja meg az anyag ot a szer zô az úgy -
ne veze tt szerz ôi korre k tú ra el végz é sé re. Ilyen kor le he tô sé get kap ar ra, ho gy bi -
zo nyos távl at ból ol vas sa új ra mû vét, és meg te gye azo kat a ki sebb ja ví tás o kat,
beszúr á so kat, át he lyez é se ket, hú zá sokat, át fo gal ma zá so kat, ame lyeket feltétlenül
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szük sé ges nek érez. Az ilyen mó do sí tá sok szá ma, mennyisége azon ban már meg -
le he tô sen kevés a mû telj es ter je delm é hez vis zo nyítva, leg több ször mind össze
né hány hely re kor lát o zó dik. A szerzôi ja ví tá sok zöld szí nû ek.

Iro dal mi al ko tá sok ese tén nincs, tan köny vek, is mer et ter jesz tô ki ad vá nyok,
tudo má nyos mû vek ki adá sa kor azon ban van lekt or. A lek tor a szakm ai hi tel es -
ség ôre. Ál tal á ban mag a sabb tu domá nyos fo ko zat tal, több ta pasz tala t tal,
nagyobb rá lá tás sal ren del ke zik az adott té má ban, mint a sz er zô. Ter mé szete sen
amennyi ben az adott szakterület nagy öregje, kor o ná zat lan ki rá lya ír ta meg mû -
vét, úgy lektorra nincs szük ség, azon ban ilyenk or sem árt egy meg fe le lô szak -
mai fe lké szülts é gû, pár tat lan szem lé lô, ta ná csa dó. A lek tort mun kája el végz é sé -
re ti sz te letd íj el le né ben a ki adó ké ri fel, je len té sét is ne ki ad ja le. Fel ada ta nem
me rül ki a le ír tak he lyes ség é nek szak mai ell e nôr zé séb en. Ne ki kell vissza fog nia
a szer zô tol lát ott, ahol az túls á go san rész le te zô lett és ösz tök él ni a té ma bô -
vebb ki fej tésé re ak kor, ha meg le he tôsen nagy vo nalú an ke zel te az ad ott részt.
Egy szó val ügyel nie ke ll ar ra is, hogy a ki fej tett té mák a mon da ni va ló nak, a
célnak me g fe le lôen részletezettek, egy más sal arán yos terj e del mûek leg ye nek.
Ugya ncsak ô szó lít ja fel a sz er zôt az eset leg ki ma radt as pekt u sok fi gye lem bevé -
te lére, tár gya lá sá ra. A lek tor ált al el várt mó do sí tá sok szerzôi ja ví tá sok form á já -
ban ke rül nek be a ké zi rat ba. A lek tor saj át ma ga nem mó do sít sem mit, mindent
a szer zô vel vé gez tet el.

A szer zôi és a lek to ri kor rektú rát ugyan itt, az el sô nyelvi kor rek túra for du -
ló után is merte tem, de mind ket tô át te he tô az el sô nyelvi ko r rek tú ra elé is. Ha
visz ony lag sok lek to ri és em i att szer zôi ja ví tás vár ha tó, ak kor jobb elô re vin ni
az egé szet. Ame nnyi ben viszonylag ke vés a vár ha tó szerz ôi és lek tori ja vítás, vi -
szont meg le he tô sen sok a le a dott ké zi rat ban a nyel vi hi ba (lásd rossz gé pe lé si
szok á sok), ak kor jobb, ha az el sô nyel vi korr ek tú ra után kerül rá sor.

Amennyi ben most tör tént a szer zôi, lek tori kor rekt ú ra, akk or a be író nem -
csak a kor rek tor ja ví tá sait vi szi gépre, ha nem utá na a szer zôi, lek tori ja vítá so -
kat is. Ezek a jav í tá sok ugyanúgy az ál tala pr in telt el sô ford u lós la po kon van -
nak, mint a nyel vi kor rek túra be jegy zé sei, csak egy másik pél dán yon. Csak hogy
itt egész be kez dés ek ma ra dhatn ak ki, ke rül hetn ek új helyre, vagy új szö veg ré -
sze ket kell be szúr ni a meg a dott be kezd és elé, bô ví te ni egy mon da tot stb. Ami -
kor ezek a jav í tá sok is po n to san gépre ke rültek, ak kor jö het az új abb nyom ta -
tás a má so dik for du lóh oz. A ko r rek tor az új ny om ta tott pél dá nyon kí vül
me gkap ja az úgy ne ve zett elô z mé nye ket is. Az az vi heti az elô zô fordu ló ál tala
ja ví tott pél dá nyát és a sz er zôi, lekto ri ja vít á so kat tar tal mazó pél dányt is. Az új
nyo ma tot ol vasva, fo lya ma to san ha son lít ja össze az elôz ék kel, fi gyel ve a be je lölt
ja ví tá sok el vég zé sét és ke res ve, ja vít va az eset leg meg ma radt hib á kat. Mun káját
be fe jez ve min dent visszaad a be író nak.
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A beíró a má so dik ford u ló ja ví tá sa it kö vet ve min dent át vez et a szá mí tó -
gépre. Ami kor be fe jez te, akk or még egy szer át né zi, me gol vassa az egész könyvet,
fo lyó i ra tot, ki ad ványt. Ezt az utolsó me gol va sást sok szor ket ten vég zik, ugy an -
is e me gol va sás be fe jez tév el ne ve zik ki a szö ve get vé gle ges nek, hi bát lannak. Ami
hi ba ezek után a szö veg ben ma radt, az nagy va ló szí nû séggel a k iad vány ban is meg -
je lenik ma jd.

Más a helyzet, a kor rekt ú ra rit mu sa egy könyv ki a dóban és egy nap i lap szer -
kesz tôs é gé ben. A ki adó átfu tá si ide je hosszú, akár több hó nap is el tel het a szö -
ve ge rede ti le adá sá tól a vég le ges szö veg kial a kí tá sáig, elô ál lítá sá ig. A napi lap szer -
kesz tôsé gé ben er re a fel adat ra mind össze néh ány óra, sok emb er és fej lett
tech ni ka áll rende l ke zés re. A ke fe l evo na tok nyomdaszagú ide je le járt, he lyé be a
lap te l jes elekt ro ni kus elô kés zí té se lé pett. Nem cs ak a szer zô, újságíró ad ja le
fájlban a cikk et, de az egész elô ké szí tés a st i li zá lást, kor rek túr át be le ért ve is elekt -
ro ni kus úton, szerk esz tô ségi re n dsze ren ker esz tül tör té nik. Az ilyen ren dsze rek
leh e tô vé te szik, hogy szép sorj á ban min denki ho z zá fér jen ugyana h hoz az anyag -
hoz. Az új ság ír ók anyag ai vagy az ál tal á nos dosszi é ba, vagy már célzottan egy
rovat ak tá jába ker ül nek. Az ál ta lá nos dossziéb ól egy szerk esz tô rakhatja át ôket
a meg fele lô ro vat ok hoz. Ott a rov at ve zetôk st i lisz tik ai és ter je delmi szem pon -
tok szer int a kép er nyôn ja vít ják, átírják, húz zák ôket, ki ala kít va a cik kek vég -
le ges sti láris, szerk e ze ti ké pét, cím ét, hosszát. Az így ki a la kít ott cikkeket ve szi
kéz be, vi szi kép er nyô jé re a korre k tor, és ott ja vít ja ôket. A kor rek tú rá zott cikke -
ket a tör delô veszi át. Az össze ál lít ott olda lt jobb he lye ken még egy szer kor -
rekt ú ráz zák, mi e lôtt a nyomd á ba menne. Ez az utol só ford u ló a cí mek, al cí -
mek, kép alá írás ok át né zé se, el len ôr zé se mia tt ép púgy szük sé ges, mint a szöveg-
közi rit kí tások el ke rü lé se és a he lyes sor vé gi el vá lasz tá sok el le nôr zé se vé gett.
Sajnos az utób bi ket tô re rit kán for dí ta nak gon dot.

A hely es el vá laszt ás na pil a pok ban, fo lyó ir a tok ban, köny vek ben egya ránt
prob lé más, pedig kel lô gon dossá g gal min den ütt el ker ül he tô len ne a hi ba. Igaz,
több nyi re a tör de lés be fe je zé se utáni, cs ak a sor vé gek re kon centr á ló, újabb át -
né zé sét je lente né a ki ad vány nak, még is je len tô sen csökk en te né az el vá lasztá si
hi bák szá mát. Az elvá lasz tás, a sza vak szó tag o lá sa ma már szin te mind en ütt el -
vá lasz tóprog ram mal történik. Sa j nos sok hel yen a ré gi, nem so kat tu dó verzió -
kat hasz nál ják. Ha az el vá lasztóprogram csak a me chani kus sza bályt ism e ri (min -
den ma gán hang zó új szó tag ba ke rül az elôtte lé vô akár két jeg yû más sal hang zó val
együtt), akkor hi á ba bô vít jük a szó összet é te lekbôl er e dô kivé tel szó tá rát rend ü -
let le nül, so sem lesz hi bát lan az el vála sz tás. A le gegy szerû bb példa er re az együgyû
asszony ese te a vasszeg gel. Fe lis me ri-e – már mi nt az el vá lasz tóprog ram – a két
ese tet (hosszú kettôs más sal hang zó és szó összet é tel), he lye sen vá laszt ja-e el ôket
(asz-szony és vas-szeg)? Tud ja-e, hogy az „egy ügyû”-t csak „egy-ügyû”-nek illik
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el vá lasz ta ni a sza bá lyok sze rint ugy an csak he lyes „együ-gyû”-vel szem ben? A ha -
zai fej lesz té sû, nyelv ta ni elem zést vég zô szóelválasztó prog ra mok már megbir -
kóz nak a fen ti prob lé mákkal, sôt a be mu tat ott nál töb bet is tud nak, csak
használni kell ôket.

A szö veg szerk esz tô vel elô állí tott, kész, hi bát lan szö ve get már csak for máz -
ni, tör delni ke ll. A tör de lé si for mák és le hetô sé gek, szoká sok össze ssé gét szabá -
lyoz za a ti pogr á fia. Sza bá lyain ak se gí tségé vel ala kítjuk ki az ol da lakat, ol dal pá -
ro kat, fej e ze te ket, hoz zuk lét re a ki ad ványt. Rész lete zé sét a könyv ge rin cét adó
kö vet kezô két fej e zet tar tal mazza.

57



TER VE ZÉS, 
A KLASSZI KUS STÍ LUS

Mi köz ben foly ik a ki ad vány tar tal mának, szö ve gének – az elô zô fej e zet -
ben tárg yalt – vég sô ki a la kí tá sa, ad dig ez zel párhuzamosan egy má sik te vé keny -
ség is zajl ik, ez pe dig a forma ki a lakí tá sa, a ti pog rá fi ai ter ve zés. Két sze rep lôje
a gra fi kai szak em ber, a tip og rá fus és a nyom dai ter ü let sza kér tô je, a mû sza ki ve -
zetô. Utóbbi is me ri a majda ni ki vit e le zô, a nyom da para mé te re it, a rendelkezésre
álló gépeket, anyagokat, nyomtatási technológiai megoldásokat éppúgy, mint
az ebbôl fakadó átfutási idôt.

A tervezés a ren del ke zésre ál ló nyom dai lehetôségek (nyomt a tá si el já rá sok,
fes tékek, pap ír faj ták, mére tek, kö té sze ti techn i kák stb.) számb a vé te lév el kezdô -
dik. Ezek is me re tében vá laszt ha tó cs ak ki az adott ki adv ány tar tal má nak és
gyako r la ti funk ci ó já nak meg fe le lô gyár tá si el já rás, nyom da gép, pap ír, kö té szet
stb. Min de zek egy üt te sen ha tár oz zák meg a maj da ni ki ad vány mér e tét, alakját,
vas tag ság át, sú lyát, árát és a ti pogr á fi ai te r ve zés ben fel hasz nál ha tó meg ol dá sokat.
Ugyan is hi á ba ter vez a ti pog rá fus pél dá ul dom bor nyo mást egy klasszikus könyv
borí tó já ra, ha a nyom da nem ké pes er re. Ugyan csak me rô fik ció fény vissza verô
fes té ket ter vez ni egy óriás p la kát szlo genjé nek di rekt színb en nyo má sá ra, ha nincs
ilyen fes ték a lát hat á ron, il let ve csak egy sze rû négy szín-nyom ást tud pro du kál -
ni a nyom da (a meg be szélt áron).

A ki ad vány terv e zé se, formai ki a la kí tás á nak fo lyama ta csak a ta r ta lom, a
funkció(k), a ren del ke zés re ál ló anya gok, esz kö zök és tech nikák jel lem zô i nek
is mer e té ben, azok szá mí tás ba véte lé vel old ha tó meg si kere sen. Az anya gokra,
tech ni kák ra, tech noló gi ák ra vo nat ko zó ism e re te ket a terve zô ti pog rá fus a nyom -
dai szak em be rekt ôl sze rez heti meg, és aján lat os is a kapo tt in for má ci ók fi gye -
lem bevé te le, mert min den té ve dés, kí sér let több szá zezer, ha nem mi l lió forin -
tos se lej tet eredm é nyez het.

A ter ve zô két – al ap ve tôen eltérô – stí lus köz ül vá laszt hat. Az eg yik a ha -
gyo má nyos, klasszi kus st í lus, a Gu ten berg óta al kal ma zott fi lozó fi án nyug szik.
In kább a szö ve ges (sok szö veg, ke vés vagy sem mi il luszt rá ció) ki ad ván yok stí -
lu sa. Ily e nek ált a lá ban a szé pi ro dal mi, fi lo zó fiai ki ad vá nyok: könyvek, fo lyó -
iratok, va la mint a tu do má nyos ir o da lom egy ré sze. A má sik – a husz a dik szá -
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zad, a pszi cho lógi ai tu dom á nyok ered mé nye i nek, a Ba u ha us lá tás módj á nak gyü -
möl cse – az úgy ne vez ett mode rn stí lus, amely alul ról föl fe lé, bel ül rôl ki fe lé épít -
ke zik. Ebbe a ka te gó riá ba ál tal á ban az illu szt ra tív ki ad vá nyok tart oz nak, ahol a
sz ö veg mel lett sok a kép, az il luszt rá ció, vagy ép pen az utóbb ié a vez e tô szerep.
Ilye nek a reklámkiadványok, a cs o ma go lásg ra fi ka, a saj t óterm é kek (na pi la pok,
he ti lap ok, fo lyó i ra tok) je len tôs ré sze. E két fel fo gás tisz ta al kal ma zá sa eléggé rit -
ka produk tum, sok kal gya ko ribb a két meg ol dás ke ver é se, egyes stí lus je gyek át -
vi  te le egyik fel fo gásb ól a más ik ba.

A tipográfus ter ve zô munká já nak vé ge red mé nye a ki ad vány tel jes rész le tes -
sé gû ter ve, az az egy olyan ti pog rá fi ai le írás, amely alapj án a tör de lô majd tel jes
biz tons ág gal és egy érte l mû en azt a ki ad ványt hoz za lét re, amit a ti pog rá fus meg -
ál mo dott. Egy iro dal mi fo lyó i rat vagy ugyan csak irod al mi jel le gû tu do má nyos
könyv (amely ben áb ra, kép nincs, ill et ve alig van) jó ti pog rá fiai le í rása 10–15
ol dal te r je del mû. A szedési utasítás a tipográfiai leírás olyan rövid válto zata,
amely kb. egy oldalon tartalmazza annak legfontosabb adatait.

Egy ti pog rá fi ai terv ak kor jó, ha a ter ve zett ki ad vány nemcsak esz té ti kus,
szép, jól funk ci o nál, ha nem ma gán vis e li a ter vezô egyéni stí lu sát, stí lus jeg ye -
it, az az a ki ad vány ról fel isme r he tô a terv e zô szem é lye.

A ti pog ráf i ai l eír ás pe dig akk or tö kél e tes, ha a tör de lô – aki a ki adv ányt
alk o tó e leme i bôl épp en a tip og rá fi ai le írás alap ján, annak szellemében rakja össze,
– a ti pográ fus állan dó „zak la tá sa”, meg kérd e zé se nél kül tud ja létre hoz ni a kívánt
szer ke zetû és kü lle mû ki ad ványt. A tö r de lô a ka pott anyag ot a tip og rá fiai le -
írás alap ján for máz za meg, tör deli, így an nak a munka so rán a tördelôben
majdan fel me rülô összes kérd és re elôre lefektetett vá lasszal kell szol gál nia.

KLASSZI KUS STÍ LUS

A könyv nyom tatás a XV. száz ad kö ze pén ala kult ki, és ann ak má sod ik fe -
léb en terje dt el ro ha mos se bes ség gel Eu ró pa-szer te. Ez a kor a ko rai re ne szánsz,
a huma niz mus ko ra. Ter mé sze tes hát, hogy az új tech no ló gia – a könyv nyom -
ta tás – esz tét i ká já nak kia la kí tá sa kor a kor ha la dó szel lemi ár am la taib ól me rít,
azokból épít ke zik, ame lyekn ek alapja a klasszik us gö rög és római kul túra. Ennek
köv et kez téb en a hag yo má nyos vagy klasszi kus stí lus alap ja az ar ány, a har mó -
nia, a rend és a nyu ga lom. Min den csel ek vés, a ki ad vány ki a lak í tá sá nak min -
den lé pé se, minden dön tés e cé lok me g va ló sít á sá nak érdekében tör té nik.
A hagyo má nyos stí lus kí vül rôl bef e lé, más szó val felü l rôl le fe lé épít ke zik. A ki -
ad  vány ol dala k ra, ol dal pá rok ra ta go ló dik, ezért a leg font o sabb fe la dat, a ti pográ -
fus el sô dol ga az ol dal, ol dalpár ki a la kí tása.
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Az ol dal pár ará nyai, sze dés tükre
A ha gyo má nyos, klasszi kus stí lu sú ol dal mé re te i nek ará nya kez detben az

aranyme t szést
adta,

ké sôbb (a XVII. szá zad elej é tôl) ez a ti pog rá fia is te ni ará nyára, a 

2 : 3-ra vál to zott, 

és a XIX. száz ad vé gén, a papí ra la kok szab vány o sí tá sáv al ér te el a mai 

arányt. 

A fen ti ar á nyok a de fi níci ók ma te ma tik ai kö vet kez mé nyei. E pap í ra la kok
ol dal ar á nyai ti ze des tör tekk el is ki fe jez het ôk, azon ban vi zu á lis ér dek lô dé sû embe -

rek szá má ra az 1:1,618,
valam int 1:1,500, il let ve
az 1: 1,414 ará nyok sok -
kal nehe zeb ben je gyez he tôk
meg és ke ve seb bet is mon -
da nak, mint egy könnyen
me mo ri zál ha tó szer kesz tési
el já rás (10. áb ra).

Melléjük csatlakozott
még a négyzetes (1 :1) és a
keskeny (1:2) arányú oldal,
amely utóbbinak éppen ki -
te rített oldalpárja adott négy-
zetet.
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adott ol dal széles ség hez 
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és a mag yar szab vány sze rint



A 10. áb rán 1-nek vett pa pír szé le sség tet szô le ges lehet, és eb bôl ki in dulva
szer keszt he tô meg, szá mí tha tó ki a kí vánt pap ír alak magas sá ga. A né g yzet
függôleges old a la i nak fe le zé se az át lók me t szés pont já ra il lesz tett vízs zin tes egye -
nes sel old ha tó meg. A sz er kesz tés hez hasz nált há rom kör kö zép pont ját és su ga -
rát egy ér tel mû en meg ad ja a rajz. Az áb ra se  gít  sé gé vel te hát adott ol dal széles ség -
hez szerkeszthetô meg a há rom kü lönb ö zô arán yú ol dal mag as sá ga. Azon os
szé les ségû ol dalt te kintve az ok ma ga ssá ga a korral elô rehala d va egyre csök ken,
a lap ala k ja egy re tö m zsibb, zö mö kebb lesz.

A for dí tott hely zet ki csit bo nyol ul tabb. Adott ol dal ma gas ság hoz is meg szer -
keszt he tô a ke re sett ar á nyú ol dal sz é les ség, csak jó val át te kint he tôbb a szer kesz -
tés, ha mind há rom ese tet kü lön áb rá ban vizs gálj uk meg. A 11. áb rán a ma gyar
szab vány sze rin ti pap ír ala kot szer keszt et tük meg. Az adott ol dal mag as ság gal elô -
ször négy ze tet raj zo lunk, meg húz va an nak át ló it. A négy zet bal al só sar ka lesz
a kör köz ép pont ja, su ga rát pe dig az át lók met szés pont ja ha tá rozza meg. Ezt a
su ga rat a négy zet vízszi n tes ol da lára fo r gat va kapjuk meg a kere sett ará nyú lap
szélességét.

A 12. áb ra az is teni ará ny ra mut at ja ugy a nezt a szer kesz tést. Itt is elôször
az ol dal adott ma gas ság á nak meg fe le lô négy ze tet szer kesztjük meg, meg raj zol -
va an nak át ló it. A négy zet al só old alát jobb ra meg hosszab bít juk, majd meg húz -
zuk a nég yzet át ló i nak metsz és pont ján át me nô füg gôle ges egye nest. A négy zet
jobb alsó sar ká ból – mint kö zép -
pontb ól – a négy zet ol dal á nak felé -
vel – mint sugárral – fél kört raj -
zo lunk. Ez zel megs zer keszt et tük a
négy zet ol da lá nak más fél sze re sét.
Az így me gha tá rozo tt pontot
össze köt jük a négy zet bal fel sô csú -
csá val. A ka pott egye nes sel pár -
huza most húz unk a négy zet jobb
al só sarkán ke resz tül, amely an nak
bal olda lán meg ha tá roz egy pon -
tot. Ez a pont az ol dalt 2:1
arányban oszt ja. Az osz tó pon tot a
négy zet bal alsó sar ka kö rül an nak
al só old al á ra for gatva kap juk a ke -
re sett ol dal szé les sé gét.

A 13. áb ra adott old al ma gas -
ság hoz az arany met szés ará nya sze -
rin ti ol dal szé les ség szer kesz tés ét
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11. áb ra 
Adott ol dal ma gas sághoz 
a ma gyar szab vány sze rin ti 
ol dal szé lesség sz er kesz té se



mu tat ja be. A ki in dul ás itt is az ado tt ma gas sá gú négy zet, az át lók és a füg gô -
leg es ol dal fele zô meg raj zo lá sa. Hosszab bít suk meg az al só és fel sô ol dalt jobbra,
majd az al só ol dal fe le zô pont ját köz éppo nt ként haszn ál va for gas suk le a négy -
zet jobb fel sô csú csát a meg hosszab bí tás ra. A ka pott met szés pont ból húz zunk
füg gô leg est. Az így elô ál lí tott, a négy ze ten kí vü li tégla lap lesz a keresett ará nyú
ol dal.

Az adott ma gas sá gú olda lak szél es sé ge a kor elô reha lad tával – te hát az arany -
met szés tôl az is te ni ará nyon át a ma gyar szab vány pap ír ala kig – egy re nô, így
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12. áb ra 
Adott ol dal ma gas ság hoz 
a tip og rá fia is te ni ará nya sze rin ti
ol da lszél es ség szer kesz té se

13. áb ra 
Adott ol da lmaga s ság hoz az arany met szés arán ya sze rin ti oldal szé les ség szer keszt é se



az ol da lak egy re szél e seb bek, egy re töm zsib bek lesznek. Ezt szem lél te ti a 14.
ábra.

Ed dig átt e kin tett ük az ol dal, a lap ará nya i nak vál toz á sát a kü lön bö zô korok -
ban, de mi n dig csak ál ló ol dal ak kal fog lal koz tunk. Nem vizs gál tuk a fek vô olda -
lakat. Gu ten berg ko rá ban pe dig ez dön tô font os sá gú volt, s ma is az a hagyo -
má nyos st í lu son be lül. A nyom dá szat kez de tén a ny om da term é kek je lentôs
há nya dát a könyv ad ta, így nem cso da, hogy az egyes ol dal ará nyai mellett a
kor nyomdászait na gyon is ér de kel te az old al pár mint ti pog rá fi ai egy ség. Ne -
künk, a ma gyar szab vány nyúj tot ta pa pír a la kokhoz sz o kott em be rek nek fel sem
tûn ik az az ér de kes tény, hogy ha ve szünk az A vagy a B so ro zatból egy papír -
ala kot, azt el fek tetj ük és ket téoszt juk – vagy is old al párt csi ná lunk be lô le –, ak -
kor az ol dal pár mér e te i nek arán ya (hosszabb/rö vi debb) meg eg ye zik az egyes
olda lak mé re te i nek (hosszabb/rö vi debb) ará nyá val. Az az a nyit ott könyv alakja
a szó ma tem a ti kai ér tel mében ha son ló az egyes ol dal alak jáh oz, csak 90°-kal
elforga tott ahh oz ké pest. Ugyan ez a hely zet a né met szab vánnyal is, his zen mi
azt vet tük át. Ugyan ak kor a mai angol vagy am e ri kai szabv ány szerinti pap í -
rok ra már nem ér vé nyes a fe n ti meg áll apí tás. Ti pogr á fu sa ink – szab vá nyunk -
nak kö szön he tô en – sze gé nyeb bek le t tek egy leh e tô séggel. Hi ába ter vezik szab -
vány fek vô alak ra az ol dal párt, az ol dal
ak kor is szab vány ál ló ala kú, de eggyel
ki sebb mé re tû lesz (15. áb ra).

A ti pográ fia is te ni ará nyát vizsg ál -
va már egé szen más ala k ja lesz a
könyv nek ak kor, ha az ol dal adja az is -
te ni arányt, il letve az ol dalnak, ha az
oldalpár lesz fek vô ist e ni ará nyú. Az
el sô eset ben a könyv alak ja 1,5:2 lesz,
a má so dik ban pe dig az old al alakja
0,75:1. A két arány azo nos, de nem
egyezik meg az is te ni 2:3 aránnyal. Az
el sô há rom ne gyed, a má so dik két har -
mad ar ányt ad. A jól lát ha tó el tér ést
mu tat ja a 16. áb ra.

Az ara ny met szés ar á nyát meg néz -
ve az ol dal és az ol dal pár alakja kö zötti
el té rés még sokkal szem be t ûnôbb.
Amennyib en az ol dal arán ya az ar any -
met szés (1:1,618), akkor az oldalpár
lesz majd nem négy zet ala kú (1,618:2),
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14. ábra 
Az ol da la rá nyok vál to zá sa 
azo nos ol dal ma gas ság mellett: 
ara ny met szés, 
a tip og rá fia is te ni ará nya, 
ma gyar szab vány A és B so ro zata
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15. áb ra 
A ma gyar szab vány sze rin ti ol dal alak ja ha son ló az ol dal pár alak jához

16. ábra 
Az old al, il let ve az ol da lpár is te ni ará nya két el té rô kül alak

17. áb ra 
Az ol dal, il letve ol dal pár vi szo nya arany met szés eset én



ha pe dig az ol dal pár egy fek vô arany met szés ar á nyú, ak kor az ol dal alig tér el
a négy zet tôl (0,809:1). Az el mon dott a kat a 17. áb ra szem lél te ti.

A LAP TÜ KÖR SZERK ESZ TÉ SE

A kl asszi kus old al pár, il let ve ol dal leg fon to sabb jel lem zôje a lap tü kör vagy
más né ven sze dés tük ör. En nek ki a la kí tása, a mar gók meg szer keszt é se, meg ha tá -
ro zá sa a lap mé ret meg vá laszt á sa utáni el sô lé pés. Amíg a lap mé re te, ol da lainak
ará nya a könyv alakjá nak megh a tá ro zója, ad dig a lap tü kör mére te, el he lye zé se
az ol da lon – vagy is a ma r gó vi szo nyok meg hatá ro zá sa – a ti pog rá fia szem  po nt -
já ból dön tô fo n tos sá gú.

A kézz el írt kó dex ek és ôs nyom tat vá nyok ol da la i nak, la p tük re in ek, marg ó -
i nak mé re te it, ará nyait kut at va fed ez te fel új ra J. Tschi chold a tit kos alak tör -
vényt, amely szer int az ol dal és a sze dés tü kör eg y más hoz ha son ló tég la lap, azaz
ol dal a ik ará nya egyen lô. Ugyan akk or az ol dal vagy szél mar gó nagy sá ga éppú gy
két sze rese a kö tés- va gy bel sô mar gó é nak, mint a láb mar gó mére te a fej mar -
góé nak. Fel fe de zé sét fog lal ja össze a 18. áb ra.

Gu ten berg mun káit ta nul má nyoz va re konstru ál ta P. Rosa ri vo a mes ter ki -
len ces fe losz tá si sza bál yát. E sze rint os szuk fel az ol dalt pár hu zamo sok kal víz -
szinte sen és füg gô lege sen is kü lön-kül ön ki lenc eg yen lô ré sz re. A kö tés mar gó
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18. áb ra 
A tit kos al ak tör vény



egy ilyen tég lalap szé les ségû, a fej mar gó egy kis tég la lap ma gas sá gú, az ol dal-
és a láb mar gók mé re te ped ig két-két tégla lap nyi – a többi tég lalap al kot ja a
lap tükröt. Az er ed ményt a 19. áb ra mu tat ja. Mell et te egy váz lat lát ha tó a ki -
lenc szer ki lenc kis tég la lap egyik le het sé ges meg szer kesz tés é re. Az ol dal át l ójá -
ra fel mé rünk kil enc tet szôle ges, de egyen lô hosszú sá gú sza kaszt. Az utol só vég -
po nt ját összek öt jük az old al vég po nt ja i val, majd ezek kel pár hu zamo so kat
hú zunk az át lón lé vô minden kis sza kasz vég pont já ból. Ez zel fel oszt juk az oldal -
é le ket kil enc-ki lenc egyen lô részre. Már csak vízs zint es és fü g gô le ges egye ne se -
ket kell húz nunk az így me gha tá rozo tt ponto k ból, hogy meg ka p juk a kí vánt
ki lenc es fe losz tást.

A fenti szer kesz tés meg le he tôsen bo nyo lult és hossza dal mas. Sok kal egy sze -
rûbb meg ol dást fe de zett fel V. de Gra af, amely csak az ol dal és az old al pár át -
lóit hasz nál ja. A sz er kesz tés me netét a 20. áb ra mu tatja. Raj zol juk meg az oldal -
párt, majd húzzuk meg az ol dal pár át ló it és egy-egy la pát lót az áb ra sze rint az
al só kül sô csúcs ok ból a közös fel sô bel sô csúcs ba (felsô rajz). Az oldal pár és az
ol dal átlóinak met szés pont jai ból húzz unk függ ô le ge sek et a fel sô ol da lélig. Ez -
zel tulajdonképpen egy kis lap párt hoz tunk lét re, csak az al só ol dalt nem húz -
tuk meg. Raj zol juk meg ennek a kis ol dal pár nak a lap párát ló it (kö zépsô rajz).
A kis ol dal pár lap párát ló in ak és az ere de ti old a lak ol dalát ló in ak met szés pontja
lesz a lap tü kör egyik csú csa. Néz zük elô ször a bal ol dalt. Húz zunk a ka pott
pont ból füg gô le ge set le fe lé. Ug ya ne zen pont ból húz zunk víz szint eset bal ra. Ahol
a vízs zin tes met szi a lap párát lót, ott lesz a lap tü kör má so dik pont ja. Húz zunk
in nen fü g gô le gest lefelé. Ahol a füg gô le ges mets zi az ol dalátlót, ott a lap tü kör
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19. ábra 
Gut en berg 
ki len ces kánonja



har ma dik csú csa. In nen vízs zint est
húzva jobb ra me glesz az utol só
csúcs is (alsó rajz). A má sik ol da -
lon is meg húz va a két vízszi n test
és két füg gôle gest kés zen is va -
gyunk.

Itt kell meg em lí te ni né hány
ap r ósá got. A lap pár- és ol dalát lók
met szés pont jai har ma dol ják az ol -
dal párt. Ezt a tényt bár ki bi zo nyít -
hatja sa ját ma gá nak a kö zép is ko lai
ma tem a ti kais me re tek (ha sonló ság,
szög függ vén yek vagy ko or din á ta-
ge o met ria) bir to kában. A met szés -
pont ja ik ból emelt füg gôl e ge sek egy
hoz zá has on ló, lineárisan har ma dá -
ra, te rü leté ben ki len ce dé re ki csi -
nyí tett lap párt hoz nak létre. E kis
la ppár ban új raraj zolva a lap párát -
ló kat azok a már meglé vô la pát lók -
kal alkotott mets zés pontj a ik kal
újra harm a dol ják a kis lap párt, lét -
re hoz va a Gute n berg-mód szer ki -
lenc szer kil en ces fel osz tá sát. Az az a
ki len ces és az át lós mód szer ugyan -
azt az eredm ényt adja, mint ahogy
azt a 21. áb ra mut at ja.

Csak meg erô sí te ni tu dom azt
a tö bb szer zô ál tal is em lí tett tényt,
mi sze rint az így létr e ho zott lap tü -
kör old a la i nak arán ya me ge gye zik
a tel jes ol dal ma gas sá gá nak és szé -
less é gé nek ará nyá val, az az a sze dés -
t ü kör has on ló az ol dal hoz.

Vi szont ha tá ro zott an cá fo lom
azt a gyak ran han goz ta tott ál lí tást,
mi sze rint az így szer kesz tett sze dés -
tükör te rü le te fe le az ol dal ter ü le -
té nek. Ez nem igaz! Tes sék rá nézni
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20. ábra 
Kl asszi kus old al tü kör-szer kesz tés lap pár ra



a 21. áb rá ra, és összes zá mol ni a kis tég la la pok at! A tel jes ol dal 9◊9 kis tég la -
lap ból áll, a lap tü kör ped ig 6◊6-ból. Már ped ig a 81-nek so sem volt fe le a 36.
Va la hogy úgy va gyunk ez zel, mi nt sze gény Ar khi mé dész, ami kor csak úgy gon -
do lom ra le ír ta, hogy a légy nek nyolc lá ba van. Ezt a „tényt” az után más fél év -
ez re den keresz tül szor gal masan át vet te tô le min den ki, míg nem vala ki fo gott egy
le gyet, és meg számo l ta a lá ba it. Ki de rült, hogy a kis szem te len idô közb en el -
hagy ta va la hol két lábát, így „az óta” csak hat van neki.

Egy má sik téves né zet is el ter jedt, mé g pe dig az, hogy az így megsz er kesz -
tett szedé s tü kör ma ga ssága egyen lô az ol dal szé les sé gé vel. Ez így ál ta lá nos an nem
igaz. A szer keszt é si el já rás tel je sen azo nos bár mi lyen ma gas sá gi és széles sé gi mé -
re tek kel, ar ánnyal rende l ke zô ol dal pár ra. A sze déstü kör ma gas sá ga csak akkor
lesz eg yen lô az old al széles sé gé vel, ha ann ak mé ret ei ép pen a ti pog rá fia is teni
ará nyát adj ák, vagy is az ol dal ma gas ság á nak és szé lessé gé nek ar á nya 1,500. Az
enn él töm zsibb ol da lak ra (pl. a ma gyar szab vány sze rin ti 1,414 ar ány) a szedés -
tü kör ma ga ssága ki sebb az ol dal szé less é gé nél, míg a kes ken yebb oldalakra (pl.
az arany met szés sze rin ti 1,618 arány) a sze dés tü kör ma gas sá ga na gyobb lesz az
ol dal szé less é gé nél. Ugya nez vona t ko zik a még kes ke nyebb, 1:2 ará nyú ol dalra.

Az ol dal és az így szer kesz tett sze dést ü kör ter ü le té nek ará nya az ol dal ma -
gas sá gá nak és szé less é gé nek arányától füg getl e nül min dig 81:36 le sz, ami egy -
szer ûs ít ve ép pen a 9:4, az az a (3/2)2 arányt ad ja. Már pedig a 3/2 ép pen a
tipográfia is teni ar á nya, és ép pen az ilyen ará nyú ol dal nál lesz a sze dés tükör
ma gas sá ga egyen lô az ol dal szé les sé gé vel. Az ol dal és a sze dés tü kör te rü le tének
ará nya ped ig min dig ez en arány négy ze te. Nem vé let len hát az is teni ar ány el -
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21. áb ra 
Az át lós 
mód szer 
és a ki len ces
felosztás 
azo nos sága
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22. áb ra 
A kl asszi kus sze dés tü kör kü lön bö zô ol dal a rá nyok eset én



nevezés. A 22. áb ra az egyes ne ve ze tes ol dal ar á nyú old al pá rok ha gyo má nyos
sze dés tük re it mu tat ja be.

Az így ka pott 4:9 te rü le tará nyú lap tü kör te rü lete növelhetô, ill et ve csök -
kent hetô, csak a cs úcs pon tok ma radj a nak raj ta a meg fele lô át lók on, mint ahogy
az a 23. ábra a raj zán lát ható. A lap tükör il yen nö ve lé se mö gött leg több ször
nem eszt é ti kai, ha nem ga z da sá gi megfontolások áll tak. Itt kell meg em lí te nem,
hogy ele ink a lap- és lap párát lók fel haszn á lá sá val az ed di gi ek tôl el té rô mód sze -
re ket is al kal maz tak a lap tü kör meg szer kesz tésé re. A be muta tás ra ke rü lô há rom
meg ol dás kö zül az el sô az ed di gie k kel me gegye zô, a má so dik an nál kisebb, a
ha r ma dik pe dig na gyobb lap tükr öt eredm é nyez.

Mind há rom va ri á ció meg egye zik abb an, hogy fel hasz nál ja a lap- és lap pár -
át ló kat, il let ve a tü kör el sô csúcs pont já nak meg ha tár o zá sa ut án a töb bi ek meg -
kere sé se me gegye zik az elôzô meg oldá sé val. Az el té rés csu pán a lap tü kör el sô
csúcs po nt já nak meg ha tá ro zás á ban mu tatko zik.

E sze rint az el sô esetben a lap- és lap párát lók meg raj zo lása ut án a jobb ol -
da lon a lap- és lap párát ló met szésp ont já ból húz zunk füg gô le gest a lap te te jé ig,
il let ve vízs zin test a bal ol dal ha son ló met szés pont já ig. Kö s sük össze a meg rajzolt
vízs zint es és füg gô le ges vé gpont ja it egy sza kasszal. Ahol e szak asz mets zi a jobb
ol dal la pát lój át, ott lesz az ol dal la p tük ré nek bal fe l sô csúc sa. A to vábbi há rom
csúcs pont meg ha tá roz á sa meg egye zik az elô zô mód szern él tár gyalta k kal (23. áb -
ra b rajza). Könnyen b elát ha tó, hogy az így ka pott lap tük ör azo nos az elô zô
mód  szer ál tal me gha tá ro zot tal.

A máso dik változat mind össze ab ban kü lön bö zik az elô zô tôl, hogy a vízszin -
tes sza kaszt csak a ge rin cig húz zuk meg, ahogy az a 23. áb ra c rajzán lá tha tó.
A ke let ke zett lap tü kör lén ye ge sen ki sebb az el ô zô nél.

Az utol só el járás egy ki csit bo nyolu l tabb az elô zôek nél, vis zont meg le he tô -
sen na gy te rü le tû lapt ük röt ad. A lap- és lapp á rát lók meg rajzo lá sa után utób -
bi ak met szés pont ján (füg gô le ges felezôpont) ke resz tül rajz ol junk vízsz in test.
Ennek a bal lap szélre esô pontját kös sük össze a jobb ol dal jobb fel sô csú csá -
val. Az összekötô egye nes a ge rincet 1:3 arányb an oszt ja, azaz ne gye deli. E pont -
ból vízs zin test raj zo lunk a jobb ol da li lap át ló ig, majd onn an füg gô le gest fel fe -
lé a lap szé lé ig. A negy e de lôpo n ton ke reszt ül újabb vizs zin test húz unk az
ol dal pá ron át, an nak bal vég pont ját össze köt jük az ol dal pár jobb felsô csú csá -
val. A fer de egye nes a ge rin cen a nyolca do lópon tot je lö li ki. Ezt a pon tot kötjük
össze az elôbb raj zolt füg gôl e ges vég pont já val. Ahol ez a fer de egye nes met szi
a la pát lót, ott lesz a la ptü kör bal fe l sô csúc sa. A tö b bi meg ke re sé se már gyerek -
já ték (23. áb ra d rajza).

Aki fi gyel mes en kö vet te a szer kesz tés me ne tét, azon nal ész re ve szi, hogy az
újabban bem u ta tott há rom mód szer kö zül az el sô tel je sen azo nos ered mény re

70



ve zet a ki len ces felo sz tás mó d sze ré vel, vagy is a lap tü kör és a lap ar á nya 36:81,
a zaz 4:9. A má so dik eset ben sem nehéz meg áll apí ta ni, hogy itt az ol da lon
tulajdon kép pen egy „hat os” fe losz tást vé gez tünk, az az a tü kör és a lap arán ya
9:36, vagy is 1:4. Az utol sónak be muta tott el já rás pe dig egy „ti zen ket tes” felosz -
t ást va ló sít meg az ol dal on, ezért a tü kör és a lap ará nya eb ben az esetb en
81:144, az az 9:16 lesz.

A könyv nyom ta tás kez de tén in doko lt volt a nagy mar gó nem csak a dí szí té sek
el hely e zé se mi att, ha nem tech ni kai okokból is. Az ak kor használt kéz zel me rí tett
pap ír szé lei meglehetôsen re cé sek, eg ye net len ek vol tak, és az egyes lapok mére té -
ben is könnyen el ôfor dult néhá ny cm-es kül önb ség. A ny o más után a ge rinc- és
fejol dalon hajtották az ívet, így ide vi szony lag kis margó ke rülh e tett, hiszen a nyo -
mást meg le het ô sen pon tosan tud ták po zi cio nál ni. Az ol dal- és a lábmar gónál vi -
szont vá g ni kell ett, mégp e dig az elôbb em lí tet tek mia tt eléggé nagyot. A fej nél
törté nô vá gás ki csi le he tett a nyo más pon tos pozi ci o ná lása kö vetk ez té ben.

A mai techn i kák mel lett nem in do kolt il yen nagy mar gó még ak kor sem,
ha egyéb ként a mar gók egym ás hoz vi szo nyíto tt ará nya it ha gyo mány tisz te let bôl
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23. ábra 
A klasszik us lap tü kör terü le té nek vál tozta tá sa, új abb mód sze rek

a     b

c    d



nagy já ból b etart ják. Egy mai ajánlást
mutat a 24. ábra, ahol a lap mé re -
tét ôl füg get le nül az al apegy sé get úgy
kell meg vá lasz ta ni, hogy az egy kéz -
ben tartott könyv ese tén hü vely kuj -
junk ne ta karja le a ge rinc nél a szö -
ve get, az az az egy ség mi nim á lis
ért é ke 5-6 mm, így a ge rinc nél a két
sz e dés tü kör tá vols á ga 20–24 mm
lesz.

A sík lap on ki a la kí tott, megt er -
ve zett old al- és mar góv i szo nyok at
nem árt egy ha son ló mé retû, a ter -
ve zet tel kö zel azo nos vas tag sá gú
könyv ben ki pró bál ni úgy, ho gy a ter -
ve zett ol dal párt kb. a könyv kö ze -
pébe he lyez zük, majd a köny vet ki -
nyit juk. Mi vel a vas tag könyv nem
nyit ha tó ki tel je sen sík alak ra, elô -
ford ul hat, hogy a jobb lát ha tó ság, ol -
va sható ság mi att a sze dés tük rö ket az
ol dal szé le felé, kijjebb kell moz dí ta -
ni, mint ahogy azt a 25. ábra sz em -
lél teti.

ÖNÁLLÓ OL DAL 
SZED ÉS TÜK RE

Az egye dül ál ló kla sszi kus stíl u sú
oldal sze dés tük re min dig szim met ri kus, hisz nem lévén ol dal pár, a jobb és bal
old a li margó eg yen lô lesz. A la yo ut ki ala kí tá sá ra két alapv e tô en kü lönb ö zô szer -
kesz tési elj á rás ala kult ki, rá a dásul az els ô nek két vál to za ta is van, azonb an va -
lam ennyi egy ség e sen hasz ná lha tó bár mi lyen ol da larán yú (1,414, 1,500, 1,618,
2,000) lapra. Néz zük elô ször az el sô el já rás el sô vál to za tát.

Raj zol juk meg a lap át lóit, majd rajz ol junk olyan négy zet et, amelynek oldala
egyen lô a lap szé les sé gé vel, és a lap te te jén kezd ô dik. Ra j zol juk meg a négyzet
al só old alát, majd húz zuk meg át lóit is. Ahol a lap át lói met szik a négy zet alsó
ol dalát, ott a la ptü kör két al só csú csa. Húz zunk in nen füg gô le ge se ket fel fe lé a
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24. áb ra 
Mai ajá n lás a klasszi kus 
mar gó vi szo nyok kö ze lít é sé re

25. áb ra 
Az el mé le ti sze dés tü kör moz gatá sa 
a gya kor la ti igén yek alap ján



négyzet át ló in ak fel sô rés zé ig. Itt a lap tü kör ker e sett má sik két csúc sa. Vízs zin -
tes vo nal lal össze köt ve ôket ké szen is va gyunk. Ve gyük ész re, hogy egy lé pésben
szer keszt et tük meg a lap tü kör alak ját, mé re tét, és az azon nal a he lyére is ke -
rült. Az el já rás egy adott lap hoz min dig csak egy lap tük röt ad, mint az a 26.
áb rán lát ha tó.

Az el sô el já rás má so dik vál to za ta is fix al a kú és mé retû lap tük röket ered -
mé nyez, az on ban itt már né gy vál to zat közül vá laszt ha tunk. Itt is raj zol juk meg
a lap á tló it, majd raj zol junk olyan négy ze tet, amely nek oldala egyen lô a lap szé -
les sé gé vel, és a lap tet e jén kez dô dik. Húz zuk meg en nek a né g yzet nek az á tló -
it is. A négy át ló négy pont ban met szi egy má st. Ezen pon tok mind e gyi kébôl
húz hat unk vízs zin te sek et jobb ra, il let ve füg gô lege se ket le fe lé a lap szé lé ig. Így
négy kül ön bö zô te rü le tû és alakú lap tükr öt ha tár oz ha tunk meg. Ki vála szt va a
meg fe lel ôt már csak a he lyé re kell tenn ünk azt. A lap és a lap tü kör bal old a la
kö zöt ti tá vol ság ot meg fe lezve a fel e zô ponton át húz zunk füg gô le gest. Ah ol ez
az egye nes met szi a négyzet bal ról jobb ra ha la dó át ló ját, ott lesz a lap tü kör bal
fel sô cs ú csa. In nen vízs zin test húz va a négy zet má sik át ló já ig a la ptü kör má sik
fel sô cs ú csát kap juk meg, ahon nan füg gôl e ge set rajzo l ha tunk lefe lé. A lap tü kör
al só csúc sa it azon ban a ma gas sá gi mér et át más o lá sá val ha tá roz hat juk meg. A
lap tük ör ki a la kí tá sa te hát két lép csô ben tör tént. Az el sôb en meg ha tá roz tuk a
tü kör alak ját és mé re tét, a má so dik ban pe dig a he lyé re tet tük azt. Az el já rást a
27. ábra mut at ja a le het séges né gy eset re.

Fi gyel jük meg, hogy mind két mód sz er nél a négy zet á tló in van nak a lap -
tükrök felsô csúc sai. En nek a tény nek az a kö vetk ez mé nye, hogy nem csak a bal
és jobb olda li mar gó azo nos, han em meg eg ye zik a mé re tük a fejmar góé val is!
Min dez pe dig azt jel en ti, hogy az el járás ki vá ló an al kal mas akár egy megfelelô
méretû gra fikai lap vagy mû vés zi rajz stb. pasz par tu já nak el ké szít é sé re, hiszen
ott követelmény e három margó méretének egyezése.
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26. ábra 
Ön ál ló ol dal klasszi kus
lap tük rének leg egy sze rûbb
elô ál lít á sa
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27. áb ra Ön ál ló ol dal négy klasszi kus lap tük ré nek el ô ál lí tása

28. áb ra 
Há romötöd te rü le tará -
nyú lap tü kör alak ján ak 
és mé reté nek meg szer -
keszt é se, majd a lap tü -
kör he lyé re il leszt é se



Az el sô mód sz er fen ti
két vál to za tával ug yan öt
lap tük röt is meg szer keszt -
he tünk, azon ban azok
alak  ját, mé re tét nem be fo -
lyá sol hatj uk.

A má so dik mód szer
lé nye ge, hogy egy részt a
lap tü kör alak ja ha son ló
a lap alak jáh oz, az az ol -
dalaik ar á nya egyen lô,
ugyan   ak kor a lap tü kör te -
rü le té nek nagy sá gát is
meg  vá laszt hatjuk. Ponto -
sab ban elô re meg mond -
hatj uk, hogy a lap tü kör te -
rü le te az oldal te rüle té nek
fele, harma da, kéthar ma -
da, háromötö de stb. le -
gyen. A szer kesz tés nem
sok kal bony o lul tabb az
elôz ô ek nél. Itt is elôsz ör a
lap tü kör alakját, mé re tét
szer keszt jük meg, majd a
máso dik lé pés ben a he lyé -
re tesszük azt.

Rajz ol juk meg a la pot,
majd húz zuk meg a bal
fel sô csúcs ból ki in du ló
lap   át lót. A lap bal ol da li
függ ô le ges szélén al ul ról
in dít va jelöljük ki a lap tü -
kör terü let a rá nyának meg -
fe le lô osz tó pon tot. Az áb -
rán a há romöt öd ará nyú
lap tükröt szer keszt jük,
ezért az ol dalt öt rész re
oszt juk, és alulr ól há rom
részt mé rünk fel. Húz -
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29. áb ra 
Lap tü kör szer kesz té se 1/3, 2/3 és 1/2 te rü le ta rányra



zunk itt vízs zinte st, és a felsô, ma ra dék tég l alap jobb fel sô sarká ból húz zuk meg
an nak lap át ló ját. Ahol a két át ló met szi egy mást, az lesz a ke res ett há romötöd
te rü le tar á nyú la ptü kör bal fel sô csúcspontja. Inn en le felé füg gô le gest, jobb ra
vízszi n test húz va a lap szé léig meg hat á roz zuk a laptükör alak ját és mé re tét,
ahogy az a 28. áb ra elsô raj zán lát ha tó.

A lap tü kör hely é re il lesz té se van csak hát ra. Egyed ül ál ló klasszi kus lap nál a
bal és a jobb mar gó meg egye zik, ezért a lap tü kör bal szé le a lap bal oldala és a
tük ör mos ta ni hely ze te kö zött fé lút on lesz. Fe lez zük hát meg a tá vol ság ot, és húz -
zunk egy füg gôl e gest. Ezen lesz a lap tü kör bal ol da la. Már csak a fel sô csúcs pont
he lyét kell megha tá roz nunk. Húzzuk meg a felsô, kis tég la lap má sik átlóját. A lap -
tü kör bal fel sô csúcsa az el ôbb megr aj zolt függô le ges ezen át ló és a lap átló kö -
zöt ti sza ka szá nak fe le zôp ont ja lesz. Ezt pedig könnyen meg szer keszt het  jük, mind -
össze az al só tég la lap jobb ol da li füg gôle ges élét kell meg fel ez nünk, és a fele  zôpon tot
össze köt ni a lap bal fel sô csúcsával. A meg hú zott egye nes a füg gôle ges bôl ki met -
szi a ke re sett pon tot, ahogy azt a 28. áb ra má so dik rajza mu tatja. A bal fel sô
csúcs pont hel yé nek és a tü kör mé re tei nek is me re té ben a lap tü kör már könnyen
a he lyére il leszt he tô. A 29. ábra 1/3, 2/3 és 1/2 te rü let arányra mutatja ugyanezt.

A KI AD VÁNY BELSÔ STRU K TÚ RÁ JÁN AK 
KI A LA KÍTÁ SA, A TI POGR Á FI AI LE ÍRÁS ELE MEI

Az ol dal és a sze dés tük ör nagy sá gá nak, alak já nak, a mar gók méretének ki -
a lak í tá sa cs ak az el sô lé pés a klasszikus st í lu sú ki ad vány ter ve zé sé nek fo lya ma -
tá ban. A ha gyo má nyos stílus ve zér el vei a rend, a nyug a lom, a szim metr ia, illetve
az ezekre va ló tö rek vés. Ép pen ezért a ti pog rá fus az old al, ol dal pár bel sô szerke -
ze té nek ki a lakí tá sá nál is fi gye lem be ve szi eze ket a vez ér lôelveket.

A szöv e get egy más után írt kar ak te rek hosszú lánca ként fog juk fel. Ezt a
lán cot da rabo l juk a sze dés  tü kör ál tal me gha tá rozo tt hosszú sá gú so rok ká. A so -
rok ugya ncsak a lap tü kör ál tal meg ha tá ro zott ol da lak ká szer ve zôd nek, és az ol -
da lak so ka sá ga al kot ja a ki ad ványt.

Be tû típ us
A tip og rá fus egyik leg fon to sabb dönté se a hasz nál ni kí vánt be tû tí pus ki vá -

lasz tása. Mi – itt az ez red fordu ló kör nyé kén – ab ban a speci á lis hely zet ben
vagyunk, hogy ren del ke zé sünk re áll a nyom dá szat kezd e te óta hasz nált összes
be tû tí pus. Elô de ink nem vol tak ilyen sze ren csé sek, hi szen az ólom betû ko rá -
ban a meglévô be tû fémet min dig be kel lett ol vasz ta ni, nem ôriz het tek egyes
be tû típ u so kat szá za do kon ke resz tül.
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A be tû tí pus (type fa ce) egy sé ges gra fi kai el ven meg  fo gal ma zott ábé cét jelent,
ame lyet név vel je lö lünk (pl.: Bo do ni, Ti mes, Hel vet i ca stb.). Egy adott be tû -
típus nak szá mos vál to za ta (type style) le het, e vál to za tok alko t ják a be tû csa lá dot
(type fa mily). A vál toza to kat több szem pont sze rint cso porto sít hat juk.  A be tût
al ko tó von alak vas tag sága sze rint egy vál toz at le het vi lá gos (light), nor mál (plain),
fél kö vér (se mi bold vagy de mi), háromnegyed kö vér (bold), kö vér (ext ra bold),
ext ra kö vér (he avy). Az egyes be tûk szé les sége sz e rint: keske ny (con densed, comp -
res sed), nor mál (re gu lar), szé les (ex tend ed). Funk ció sze rint le het ál ló (rom an),
kur zív (italic), kis kap i tá lis (small caps), ez utób bi ma már ma ga is le het kurz ív
vagy fél kö vér. Dí szít ett ség szem pont já ból a be tû lehet pél dául kon túr os (outline),
ár nyé kolt (sha dow), dí szes (in li ne) stb. A fel so rolt vál toza tok ter mé sze te sen kom -
bi nálha tók, így egy ter jede l me sebb be tû csa lád akár 50–100 vál to zatot is tar tal -
maz hat. Egy-egy ilyen vál tozat, be tû kész let ne ve a font, amely a szá mí tó gépen
ál ta lá ban 256 vagy kic sit ke ve sebb ka rak tert tar tal maz.

A ter ve zô a ki advá ny hoz be t ûtí pust vál aszt, és a vá lasz tás egyik sz e mpontja
a be tû csa lád tag ja i nak né pes vol ta le het, hi szen a kü lön bö zô szö veg rész ek ta go -
lá sán ál, a szö veg kö zi ki emelé sek ki a la kít á sá nál ez döntô je len tôs é gû. A szö veg -
be tû, ke nyér betû tí pu sá nak meg vá lasz tá sa kor els ôd le ges szem pont még is a be -
tû jó ol vas ha tó sá ga. Ezt a kö vete l ményt kb. 3000 be tû típus elé gíti ki, ami a
megl é vô típu sok mint egy tizede. To vább szû kí ti a kört az az el vá rás, hogy a
be tû stí lusa, an nak hang u la ta feleljen meg a nyom tat vány stí lu sá nak, han gula -
tá nak, amint azt a 2. táb láz at mu tat ja.

A köz ölt táb lá zat azo n ban nem szi gorú re gu la, csak tá jé koz ta tó jellegû. Egy
adott betû tí pus alkalmazhatóságát az il le tô ki adv ány hoz min dig a kettejük konk -
rét vi szonya dön ti el. Például egy Ady-verseskötethez nagyon is illik a Bodoni
súlyosabb karaktere.

A ter vezô ti pogr á fu sok nak ál talá ban vann ak „kedv enc” be tû típ u sa ik. Is me -
rik ezek összes jó és rossz tu laj dons á gát, rej tett ér téke it, és ál ta lá ban olyan
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Kiadvány Alkalmazandó betûosztály Példa

Költészet Reneszánsz antikva Garamond, Bembo
Szépirodalom Reneszánsz, barokk antikva Palatino, Tótfalusi
Társadalomtudomány Barokk, klasszicista antikva Baskerville, Walbaum
Mûszaki Klasszicista antikva, egyiptienne Bodoni, Rockwell
Reklám Egyiptienne, groteszk Serifa, Futura

2. táblázat
Az egyes kiadványtípusokhoz illeszkedô betûosztályok



tipográfiai meg old á so kat vá lasz ta nak, amel yek külö nö sen jól il lesz ked nek ked -
ven ce ik igé nye i hez.

Hosszabb szö ve gek ol va sá sa kor nem fo lya mat os szem mozgá s sal olv a sunk,
ha nem meg-me gállva, 8–10 be tût eg yszer re fog va fel. Egy ide ig fi xí rozz uk az
ép pen lá tott be tû csopo r tot, majd ér tel mét fel fogva hir te len ug runk a kö vet ke -
zô ilyen cso port ra. Ér tel me zés kor nem egyen ként vizs gál juk a be tûk et, ha nem
az ok egy üt tes alak ját fel fog va azt lát juk ott, ami a szö veg ed digi ért el mé bôl kö -
vet ke zik. Az ol va sás se be ssége at tól függ, hogy mi lyen gyor san va gyunk ké pe -
sek fel isme r ni az egyes bet û cso port ok értelmét, illetve hány szor kell a tév es ér -
tel me zés mi att vissz alép nünk. A tap asz ta lat (kí sér le tek) azt mu tat ja, hogy
lény e ge sen gyors ab ban ol vass uk a tal pas, an tikva be tû típ u so kat, mint a talp nél -
kü li gro teszk e ket. Az ant ik va bet ûk talpai, a vas tag-vé kony von al ak kontr aszt -
ja, a kar ak te rek raj zos vo na lve ze té se sok kal na gyobb vált o za tos sá got, el té rést
biztosít az egyes kar ak ter ek kö zött, mint a gro teszk tí pu sok ál lan dó vo nal vastag -
sá ga, geom et ri kus vo nal vez e té se. En nek kö vet kez mé nye az an tik vá ból sze dett
szö ve gek jobb ol vas ha tó sá ga (30. áb ra).
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A több mint 200 éves mûvészet-
oktatási múlttal rendelkezô Képzô-
és Iparmûvészeti Szakközépiskolát
Mária Terézia Ratio Educationis
rendelete nyomán alapították 1778-
ban. Jelenlegi épületébe, a Török
Pál utca 1.-be – melyet kifejezetten
az iskola céljaira építettek – több
mint 100 éve költözött. Ma mintegy
320 nappali tagozatos diák tanul itt
12 szakosztályon. Az ország egyet-
len iskolája vagyunk, ahol szomba-
ton is folyik az oktatás, hiszen heti
10 óra alakrajz és 10 óra szakis-
meret mellett, a maradék 22 órában
kell megtanítani a kisegítô mûvé-
szeti tantárgyakat és a teljes közis-
mereti anyagot.
Times, 11/13 pont

A több mint 200 éves mûvészet-
oktatási múlttal rendelkezô Képzô-
és Iparmûvészeti Szakközépiskolát
Mária Terézia Ratio Educationis
rendelete nyomán alapították
1778-ban. Jelenlegi épületébe, a
Török Pál utca 1.-be – melyet ki-
fejezetten az iskola céljaira épí-
tettek – több mint 100 éve költö-
zött. Ma mintegy 320 nappali ta-
gozatos diák tanul itt 12 szakosztá-
lyon. Az ország egyetlen iskolája
vagyunk, ahol szombaton is folyik
az oktatás, hiszen heti 10 óra alak-
rajz és 10 óra szakismeret mellett,
a maradék 22 órában kell megta-
nítani a kisegítô mûvészeti tantár-
gyakat és a teljes közismereti
anyagot.
AvantGarde, 9,5/12 pont

30. áb ra 
Antikva (Times) és gr o teszk (Avant Gar de) szöv eg ol va sha tó sá ga



Egy be tû tí pu son be lül a kis bet ûs, kurr ens (fo lyó) szöv eg job ban ol vas ha tó,
mint a nagy be tûs, verzál. Ez a betûk el térô geo met ri á ján kí vül a kis be tûs sza -
vak vál to za tos abb kör von alá nak, kon túr já nak is kös zön he tô. Sze münk ol va sás -
kor a be tûk fel sô ré szét job ban „fi gyeli”, mint az al sót. Sok kal ha ma rabb fel -
ismerünk egy szót, ha an nak csak a felsô ré szét lát juk, mint ha az al sót, ahogy
azt a 31. áb ra mutatja.

Az ed di gi e ken kí vül a be t ûtí pus vá lasz tá sát befo lyá sol hat ja az is, hogy a be -
tû tí pu son be lül rend el ke zé sünk re áll-e a ki ad vány el ké szí tés é hez szük ség es jel -
kész let (pél dá ul spe ci á lis, la tin be tûs, de ide gen nyel vû ka rak te rek: à, â, ä, ã, å,
ç, ñ, ÿ, À, Ä, Ã, Å, Ç, Ñ vagy ma te ma tikai je lek stb.). A fel so rol tak on kí vül
még szá mos szem pont bef o lyá solh at ja a be tû tí pus vá laszt á sát.

Be tû mé ret, re la tív be tû nagyság
A fém be tûk hasz nál a tá nak év szá za da i ban a be tû fo koz at je len tô sé ge lé nye -

gesen na gyobb volt, mint nap ja ink ban. Ug yan is az egyes nyomd ák ban nem -
csak a betû tí pu sok szá ma volt kor lá to zott, de a leg több tí pus ból is csak néhány
mé ret állt a nyomda ren del ke zés é re. Gon dol junk csak bele: egy be tû tí pus egy
betû mé re te is több má zsa be tû fé met je len tett, ame lyet re n dsze rez ve tá rol ni,
mozg at ni kel lett nem csak sze désk or, de a nyo más vége z té vel is. Mi vel az egyes
be tûk da rab szá ma a kész let ben vé ges volt, nem szed hett ek egy szer re akár milyen
hosszú szöve get. A ki sze dett szö veget a szükséges pél dány szám ban nyom ták, a
szed ést szét szed ve a bet û ket a he lyük re vissza rak ták, majd ki szed ték a kö vet -
kezô ada got, ol da lak at stb.

A DTP vi lágá ban nem csak az egyes be tûk szed he tôs é ge kor lát lan, de egyet -
len font meg lé te eset én már rende l ke zé sünk re áll az összes be t ûmé ret, ame lyet
prog ra munk el bír. Ez ál ta láb an 2 pont tól 720 pon tig terj ed egy ez red pon tos
nö ve léssel. A tip og rá fus szab a don vá laszt hat te hát be t ûnagy sá got, lát szól ag nem
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31. áb ra 
Kur rens és ver zál sza vak
kont úr ja, sz a vak al só és
fel sô ré szé nek le ta ka rá sa



kor lá tozza se m mi. Pe dig kor lá tozza: egy ré szt az ol va sható ság, má srészt a gazda -
sá gosság, har mad részt a hag yo má nyok.

A leg ki sebb, de csak rö vid szö ve gek sze dés é re alka l mas be tû mér et a 6 pon -
tos non par e il le. A rit kán hasz nált 7 pon tos ko lone l lel, il let ve a 8 pon tos pet it -
tel együtt köny vek alá ren delt szöv eg ré szei nek (ki e gész í tô-ma gya rázó szö veg,
jegyzet) vagy szótárak, le xi ko nok szó cik ke i nek sze dé sé re hasz nálták. Utóbbi a
sok in for má ci ót kis he lyen köz lô újságok ken yér be tûj e ként is sze reph ez ju tott
ré geb ben. Ma már na gyon he lye sen az új ságok is le ga lább a 9 pon tos bor giszt
vagy a 10 pont os gar mon dot hasz nál ják szövegbetûként, amelyet az idô sebb,
sze mü ve ges ol va sók is könnyeb ben ol vas nak. Köny vek ke nyér be tû je a már
említett 10 pon tos garmondon kí vül a 11 pon tos kis cice ró, il let ve a 12 pon -
tos ci ce ró. Ki vé te les ese tek ben – kis gyer mek ek nek, gyeng én lá tók nak szánt
köny vek nél – hasz nálják ke nyér be tû ként a 14 pon tos mit telt, il letve a 16 pon -
tos ter ci át. Gya kor la ti lag a 14 pon tos mit tel tôl a 48 pon tos misszá lig ter jed a
cím bet ûk bi ro dal ma. Et tôl felf e le találhatók az úgy nev e zett plakátbetû mér e -
tek. Az el mon dot ta kat fog lal ja össze a 3. táblá zat.

Egy 12 pont os be tû mé re te va lójá -
ban kis ebb an nál, hi szen a 12 pont a
be tû tö rzs mére tét mu tat ja. A terve zô a
betû tör zsön el he lye zett egy mi ni má lis
sor kö zt is, hogy sa ját tö rzs re sze dés nél
se ér jen össze egy nagybe tû éke zete a
fel et te lé vô sor le nyú ló be tûszár á val.
A nagybe tûk alsó vo na la a báz is vo nal
(ba se line), a kis x tet e je az x ma gas -
ság vo na la. A nagy be tûk te te je a fel sô
von al (ascent), a le nyú ló szára ké az al -
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Alkalmazás Betûméret (pont)

Jegyzetek 6, 7, 8
Újságok 8, 9, 10
Könyvek 10, 11, 12 (14, 16)
Címek 12-tôl 72-ig
Plakátok 60-tól …

3. táblázat
Betûfokozatok felhasználási területe

é é

32. áb ra 
Egy kis be tû a nató mia



só vo nal (des cent). Ezenkív ül he lyet ke ll hagy ni az éke zete k nek, és szük ség van
a már em lí tett mi nim á lis so rköz re is.

Ug yan így egy be tû sem tölti ki a ren del ke zé sére ál ló szé les ség et. A ter vezô
kes ken yebb re mé ret e zi a be tût, a kü lönb ség az ol dal táv ol ság, ame lyet ál ta lá ban
két nem egyen lô rész re oszt fel a bal és jobb ol da lon. Ezek az ol dal tá vol ság ok
adódn ak össze sze désk or, és ad ják a be tûk rit mu sát. Az el mondo tt kis be tû ana -
tó mi át szem lél teti a 32. áb ra.

A 32. áb rán lá tott mére te zés va la mennyi kor összes betû jé re il lik, leg fel jebb
az ará nyok vál toz nak. Ben nünk et most az x mag as ság vi szony la gos nagy sá ga ér -
de kel, his zen ez az a mé ret, amely et ol vas ás kor a be tû val ó di nagy sá ga ként ér -
zé kel ünk. Teh át azonos név le ges pont mé ret mel lett nag yobb nak érzé kel jük a
nag yobb x ma ga sságg al rende l ke zô be tû ket. Né hány jel leg ze tes be t ûtí pus ará -
nya it mut at ja a 33. áb ra. 

Össze fog lal va me gá llap ít hat juk, hogy a vá laszt ott be tû tí pus rész ben meg ha -
tá  roz za a ken yér be tû mére tét is, még pe dig az adott tí pus jel leg ze tes sé gei, leg in -
kább az x magasság vi szony la gos nagy sá ga alap ján.

A ke nyé rbe tû va ló di pont mé re té nek vál to zása nem csak az ol vas ha tó sá got,
az ol dal ös s zké pét módosítja, de je len tô sen növ el he ti vagy csök kent he ti a ki ad -
v ány ter je del mét is, mint ahogy azt a 34. áb ra szem lél te ti.

Sor köz
A fé mbe tû meg ha tá rozta a mi ni mális sor táv ol sá got is (ép pen ezt ép í tet te be

a betû be a ter vezô), hi szen a so ro kat leg fel jebb szo ro san egy más alá szedh et ték.
Ezt az ér téket csak nö vel ni le het ett az úgy ne ve zett térzô k kel, ame lyek egy-két
pont vastag sá gú fémlé ni ák vol tak. A számí tó gé pes törd e lés ezt a kor lá tot is fel -
ol dot ta, a so rok akár egy más ra is csúsz tat ha tók. 

81

33. áb ra 
Re la tív be tû nagy sá gok



A sor köz nagy sága
ug yan csak ha tás sal van
az ol va sási seb es ség re. A
sû rûre, sa ját törzs re sze -
dett szö veg so rai kö zel
es nek eg y más hoz. A le -
nyú ló be tû szárak és a
nagybe tûk ék e ze tei szin-
te ös sze ér nek. A so rok
kö zött nincs le vegô, ép -
pen ezért a be tû cso por -
tok ne he zen is mer he tôk
fel, las sul az ol va sás üte -
me. Ennek el kerülésére
a so ro kat rit kít juk, meg-
nö vel jük a sor közt. A
nö ve lés mér té ke ál ta lá -
ban a min den ko ri be tû -
fok o zat 10–20%-a kö -
zötti ér ték, több nyi re
egész vagy fél pon tok -
ban kifejezve. A 10/12-
es sze dés 10 pon tos be -

tût jel ent 12 pon tos (20%-os rit kít á sú) sor közz el. Ugya nez sa ját törzs re sz ed ve
10/10-es je lö lé sû. El öl min dig a be t ûmé ret, a tört vo nal után pe dig a sor köz
mér e te áll.

A túl rit ka sze dés több nyire di vat kér dé se – ma is mét nép sze rû. Az ol va sás
se bes ség ét kismérté k ben ez is lassí t ja, ugy an ak kor nö ve li a ki ad vány te r je del mét
(35. áb ra).

A ke nyér szö veg sor rit kí tá si (szá zalé kos) ará nyát tar ta ni kell a tel jes ki adv á -
nyon ke resz tül. Az az pél dául a kenyérszöveg 10/12 pon tos (20%-os ri t kí tás)
ará nya tar tan dó a 8 pont os jegy zetnél (8/9,6 pont) ép púgy, mint a 24 pon tos
f ôcí m nél (24/28,8 pont).

A sor tá vol ság szo ros össze füg gést mu tat a lap tü kör ma gas ság á val. El ôször
ál ta lá ban a lap tük röt s ve le a ma gas sá gát hat á roz za meg a ter ve zô és csak az -
után vá laszt be tû típu st, mé re tet, sor tá vol sá got. Ha a la ptü kör ma gas sá ga nem
lesz egész szá mú több szö rö se a sor tá vol ságnak, ak kor az csak egy elméleti ér ték
ma rad (a tük ör nem lesz tel je sen ki tölt ve), hi szen egy ol dal on min dig eg ész
számú sor ta lál ha tó.
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34. ábra 
A be tû mé ret vál to zá sa

A rajzórákon a kockológiától a csendéleten keresztül
a fej-, majd az aktrajzolás a tananyag. A szaki órákon
az iskola szaktermeiben, mûhelyeiben a választott mû -
vészeti szakma elméleti és gyakorlati ismereteit sajá -
títják el tanulóink. Azért, hogy mûvészeti beállított -
sá guk, szemléletük megalapozott legyen, ábrázoló geo- 
Times, 10/10 pont
metriát, népmûvészetet, betûrajzot és természete -
sen mû vészettörténetet tanulnak. Közismereti tár -
gyaik azo nosak bármely másik szakközépiskola
tantár gya ival, vagyis magyar nyelv és irodalmat,
történelmet, idegen nyelvet, esztétikát, földrajzot,
biológiát, ké miát, fizikát, matematikát tanulnak.
Times, 11/11 pont
Tanulmányaik vé gén érettségi vizsgát tesz -
nek magyar nyelv és iro da lomból, történe -
lem bôl, egy szabadon választott tan tárgyból,
(mely lehet matematika, idegen nyelv, bio ló -
gia vagy fizika), mûvészettörténetbôl, rajzból
és ter mészetesen a tanult mûvészeti szakmá -
ból.
Times, 12/12 pont



Ha sá bok szá ma
A lap tük ör szé les -

sége, a vál asz tott betû -
tí pus és betû fo ko zat
egy ütte sen ha  tá rozza
meg, hogy – a szó kö -
zök et is beleértve – át -
lago san hány le ütés, ka -
rak ter fér el egy sor ban.
Az egy sorb an ta lá lha tó
kar ak te rek szá ma a ta -
pasz ta lat szer int lé nye -
ge sen be fol yá sol ja az
ol va sá si se bes ség et. A
túl ke vés kar ak ter a
gya ko ri sor vál tás mi att
las sít ja az ol vas ást, a túl
sok pe dig azé rt, mert
sze münk ne he zen ta -
lálja meg a kö vet ke zô
sor ele jét, gyak ran té -
veszt. Tör del é si szem -
pont ból a hosszabb sor
jobb, de az ol va sható -
ság mi att a 40–80 ka -
rak tert tar tal ma zó so    ro -
kat ré sze sítj ük elôny -
ben. Ame nnyi ben egy
sor ennél több kar ak tert tar tal mazna, ak kor a tü k röt annyi ha sáb ra kell osz ta -
ni, hogy egy ha sábba csak 40–80 ka rakter jus son. A ha sá bokat el vála sz tó rés,
csa tor na ne ve a ha sábk öz.

Egy ki ad vá nyon be lül (lásd új ság ok) az ol da la kat akár több fé le kép pen is
feloszt hatjuk ha sábo k ra, azon ban a ha sáb kö zök mé rete min dig maradjon azo -
nos a k iad vá ny összes oldalán.

Te r mé sze tes kel lene hogy le gyen, még is jobb, ha le írom: több ha sáb ese tén
a ke nyér szö veg so rai a szoms zé dos ha sábo k ban egy más mell ett álln ak. Nem en -
ged hetô meg se m mi fé le el csú szás! Ugya nez vo nat ko zik a lap két ol da lán (elô-
és há tol dal) lé vô ke nyé rsz ö veg re. Azok so rai is eg yütt áll nak! Fény fe lé tartva a
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Iskolánk mind a képzô-, mind az iparmûvészet terü le -
tén valamennyi hagyományos mûvészeti ágban ké pez
középfokú szakembereket, vagyis tanítjuk a gra fikus-,
díszítôfestô-, díszítôszobrász-, bútormûves-, üveg- 
mûves-, kerámikus-, ötvös-, bôrmûves-, könyvmûves-,
tex  tilmûves-ismereteket gyakorlatilag fennállásunk
óta. A XX. század elején – a kor követelményeit, s a
fotózás nyújtotta lehetôségeket felismerve – isko lánk- 
ban létrehozták a fotószakosztályt, ahol azóta is a
mûvészi fotózás rejtelmeibe vezetik be a tanulókat.
A hatvanas évek elején alakult meg a játék- és ani -
má ciósfilm-készítô szakosztály.
1983 májusában az ország többi középiskolájával
együtt mi is kaptunk egy HT 1080Z személyi számí -
tógépet, melyhez még ebben az évben vásároltunk egy
48 Kb-os Spectrumot egy kis hôpapíros nyomtatóval

és egy C64-est floppyval, nyomtatóval. A munka szak -

körszerûen indult, az érdeklôdô tanulók és tanárok

részvételével. Az 1985-ös elsô számítógépes grafikai

kiállításon a Nemzeti Galériában iskolánk akkori taná- 

rai – ma már fôiskolai tanárok –, Hantos Károly és

Károlyi Zsigmond elsô, illetve különdíjat nyertek szá -

mítógépes grafikát megvalósító programjaikkal, me -

lye ket Spectrumra, illetve a HT 1080Z-re írtak.

35. áb ra 
A sor táv ol ság vá l to zá sa: Tim es, 10/10, 10/11,
10/12, 10/13, 10/14 és 10/15 pont



la pot a há tol dali so rok ugya nott van nak, mint az elô ol da lon, nem ped ig a két
sor köz ött.

A tér kö zök hi e rarc hi á ja
Nem es ett szó ed dig a szó kö zök rôl, azok mé reté nek terv e zé sé rôl. A ti pográ -

fusok több nyi re nem tö rôd nek ve le, a tör de lôre bíz zák a dol got, pe dig épp en
a sz ókö zök kel van a leg több baj. Rész le te sen a tör de lé si fe je zetb en fog lal kozunk
majd a szó köz zel, most csak mint té rközt tár gyal juk. 

A nyom dász at kez de tén a szûk szó közt tar tot ták szép nek, kí vá na tosn ak, és
min dent el is köve t tek azért, hogy szûk szó kö zö ket szed hes senek. Az idô mú -
lá sá val a szó köz ök egy re híz tak, míg nem a múlt szá zad vé ge fe lé már egész ség -
te le nül túlsúlyosak, köv é rek let tek. Az óta a nyom da i par újra le fo gyaszto t ta, kar -
csú sí tot ta ôket. Nap jain k ban az új sá gok túlzottan kesk eny ha sáb jai, a tör de lôk
és a szer kesztôk hanyagsága ismét fel dag asz totta a szó kö zöket.

Mek ko ra hát az id e á lis szó köz? A be tû típus tól, be t ûvál toz at tól fü g gô en a
be tû fo ko zat négy ze té nek egy ne gye dé tôl egy har ma dá ig ter jed, ahogy azt a 36.
áb ra mutatja.

A be tû köz a la pon ta lá lha tó fe ke te folt ok kö zöt ti leg ki sebb tér köz. Nagy -
ság át alapv e tô en a betû tí pus te r ve zô je ha tá rozza meg, de mi is be ál lít hat juk. A
betû köz nél mind ig na gyobb, tô le hat á ro zot tan el kü lö níth e tô egy ség a szó köz.
Mé retben a szóközt kö ve ti a sor o kat tag o ló sorköz, amely nek kí vá na tos op ti kai
nagy sá ga leg alább a szó köz két szer e se. A sor közt a ha sábköz kö ve ti a sor ban, és
az arány leg alább itt is két sze res. A ha gyo má nyos stí lus a b eke z dé se ket nem vá -
laszt ja el egy más tól tér kö zök kel, le gfel jebb egy-egy gond o lat kör be fe je zé se kor
hagy ki egy üres sort a kö vet ke zô be kez dés kez de te elôtt (ez is csak újabb szo -
kás). Az ol da lon lé vô leg nag yobb tér közt a mar gók ad ják, ame lyekn ek egymás
kö zöt ti hi e rar chiá já ról már volt szó, most csak azt kell rögzí te nünk, hogy a kö -
tés margó leg alább a két sze re se le gyen a ha sáb köz nek.

A tipo g rá fus nak kell rögzí te nie azt is, hogy az eset le ges il luszt rá ció, áb ra,
táb lá zat alatt, fö lött, mellett a has áb köz nek meg fe le lô hely mara d jon üre sen
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36. áb ra 
A kar csú szó köz nagy sá ga
1/4 op ti kai négy zet



akkor is, ha egyhasábos a ki ad vány. (A ki ha gyandó hely len ne a ha sáb köz mé -
re te egy ugyan ilyen, de több ha sábos ki ad vány ese tén.)

Élô fej, pa gi na
L été rôl, hasz nál a tá ról a ti pográ fus dönt. Az egé sz ki adv á nyon vé gig vo nu ló

él ô fej, él ô láb nem csak szép, de eg yes k iad vány fajt ák nál szin te el ke rül he tet len
se gé desz kö ze is az ol va só könnyû tá jé ko zó dá sá nak. Az élô fej min dig a lap tük -
rön be lül fog lal hel yet, a fô szö vegt ôl lé nia vagy tér köz vál aszt ja el. Ezen elvá -
lasz tó pa ram é te rek meg ha tá ro zá sa is a ti pog rá fus fe lada ta. Szö ve ge vagy a fô-
vagy az al á ren delt szö veg mé re tével egyezik meg, utóbbi es et ben le het kurzív
vagy kis ka pit á lis. Mit tar tal maz hat az élô fej? Ez ki ad vány tí pus függ vé nye, de
nov el lás köt et, tu do mány os fo lyó i rat ese tén szer e pel het ben ne a szer zô ne ve, a
no vel la vagy cikk címe, tarta l maz hatja az old al szá mot is (általában kí vül). A jobb
és bal  ol da li élô fej nem hor doz szük ség sze rûen azo nos in for mác i ó kat. Egy tu -
do má nyos mû ben az élô fej tar tal mazh at ja a fe jez et cí met, az al cí met, eset leg az
ol da lon kife j tett té ma meg ne vezé sét. Min él ki sebb té má ra mu tat az él ô fej, a
gya kor lat szem pont já ból an nál hasz no sabb. Szó tár ak, le xi ko nok, te lef on köny -
vek él ô fe je a cím szó szeri n ti ke re sést szol gál ja, misz e rint az old a lon sze rep lô el -
sô és utolsó szó, szó cikk, sze mély vagy in téz mény neve sze re pelh et benne, lásd
a 37. ábr át.
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37. áb ra 
Élô fejvál to za tok



Ha nincs él ô fej, ak kor az ol dal szám, a pagi na a lap tükr ön kí vül re ke rül. El -
he lye zés é nek mód já ról, a bet û tí pus ról, mé ret rôl, vál to zat ról, ki e gé szíté s rôl stb.
ugyan csak a ti pog rá fus dönt. Lehetséges megoldásai közül néhány a 38. ábrán
látható.

Be kez dés
Hol rö vid, hol meg le het ô sen ter jede l mes, ál talá ban a szö veg köz lés egy

gondo la ti egysége. Író gép en vagy öt szó köz zel bel jebb kezd ték, vagy üres sort
ik tat tak be két be kez dés kö zé. Számítógépes szed és ben egy sze rû en Ret urnt ütünk
a be kez dés vé gé re.

A ha gyo má nyos stí lus a bek ez dé se ket nem vá laszt ja el üres sor kö zök kel, legfel -
jebb a bekezdés kezdô so rát húz za bel jebb egy vagy két op ti kai nég yzet tel. Az op -
ti kai négy zet a be tû nagy ság pon tér ték é nek me gfe le lô be hú zás (10 pontos be tû -
nél 10 pont a be hú zás), ter més ze te sen ez az ér ték igazi négy ze tet csak saját törzs re
szedé s kor ad. Amennyi ben a so rok pél dá ul 10/12 rit kí tá súak, ak kor 12 pont ot
kel le ne be húz ni a be kez dé se khez, hogy a be húzás va ló ban op tikai négy ze tet ad -
jon, de il yen kor is 10 pon tot hú zunk be. A beh ú zás mér té ke – ha van egy ált a -
lán –, a tel jes do kum en tu mon be lül azo nos, az alá rendelt szöveg részeknél is
ugyanakkora, mint a fô szö veg nél. Az egy- vagy kétnégy zet nyi ér ték a sor hossz
függ vé nye. A negy ven kar akte r hez köz e li so rok be hú zá sa egy, a nyolcvan kar ak -
ter hez kö ze li hosszú sá gú a ké két négy zet. A be kez dé sek el sô so ra term é sze te sen
más fél négy zet tel is be húz ha tó, csak ar ra vi gyáz zunk, hogy a be húz ás mérté ke
azo nos le gyen a tel jes ki ad vá nyon bel ül. Példát a 39. ábra mutat. 

Sor zá rás
A ter vezô egyik fon tos dön té se a sor zá rás ról szól. Töm bös le gyen a szö veg

vagy szabad so ros. Gute n berg és ko rtár sai a kó dexmá so lók írá sát utá noz va
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38. áb ra 
Pag i navál to zat ok 
– a foltok a lap tü kör
al ját, il let ve szélét 
je löl ik



rövidíté sek kel, egy b ekapc solt bet ûk kel, vagy ép pen egy-egy szé le sebb re kia la kí -
tott be tû vel ad dig ügyes kedt ek, amíg a so rok egy forma ho sszú ak ká vál tak. A
sor ki zárás mai mód sze rét – a szó kö zök növ e lé sét – csak ké sôbb tal ál ták fel.
Min den eset re a kl asszi kus stí lus kez detben ki záró lag tömbösen sze dett, tör delt.
Egy jó sze dô nem csak kiha j ta ni (szó kö zö ket nö velni) igye ke zett, ha nem ami -
kor le he tett, be hoz ni is (a szó kö zök csökkentésével egy-egy rö vi debb szót be -
hoz ni még az adott sor ba). A XIX. szá zad végére a ki haj tás an nyi ra ur al ko dóvá
vált a szedésben, hogy a szó köz ök két-há rom szo ro suk ra híztak, meg bom lott a
szöv eg folt egysé ges szür ke tó nusa. Ta lán en nek ha tá sá ra, a szûk szó kö zök irán -
ti igény mi att ala kult ki szá za dunk ele jén a sza bad soros sze dés. Ez a bal ra zárt
sze dés for ma egy részt utá noz za a kéz írá st olyan szem pont ból, hogy a bal old a la
egye nes, a jobb ol dal ci kcak kos, vé let lens ze rû en vég zô dik. Szó kö zei vi szont
egyen le tes en szû kek, a szö veg tónusa egy sé ges. A balra zárt sze dést ma már min -
den szö veg hez hasz nál ják. A jobb ol dal túl zott ug rá lá sát úgy szün te tik meg,
hogy el vá laszt ják a sor vé gé re már be nem fé rô hosszabb sza va kat, meg hat á roz -
nak egy elvá lasz tá si zón át. Amennyib en a sor vége e zó nán kí vül re es ik, akkor
el vála szt ják a köv et ke zô szót úgy, hogy az el vá lasz tott rész vé ge a so r ban már a
zó nán bel ül re ker ül jön. Az el vá lasztá st a szá mí tó gép csi nálja, ne künk csak a zó -
nát ke ll be ál lí tan unk. Meg kell je gyez nem, hogy a szab ad so ros sze dés a kla sszi -
kus stíl us tól id e gen tör delé si forma.

A kö zép re zárt sze dést a kezde tek tôl al kal mazza a szak ma címso rok, sor cso -
por tok zá rá sá ra, hi szen techn i kai meg va ló sítá sa igen egy sze rû: a sze dô a ki szedett
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39. áb ra 
Ke nyér- és alá rend elt
szö veg 12 pt-os be hú zá sa
saj át törzs ön 
és rit kít ás sal

A diákok sem tétlenkedtek. A szakköri fog -
lal kozások mellett szívesen vettek részt nyári
szá mí tástechnikai táborokban, ahol progra -
moz  ni tanultak. (Times, 12/12 pont)

Közülük Nagy Zoltánt és Földi Endrét emel ném ki,
akikkel sok közös programot írtunk, sôt a C64-es
grafikai lehetôségeit közös cikk sorozatban ismertettük
a Mikroszámítógép Magazin hasábjain. (Times, 10/10)

Azóta mindketten tanárok, de kapcsolatuk
a számítástechnikával nem szakadt meg, Zoli
ma is tanít számítástechnikát. (Times, 12/14,4)

Endre három évet húzott le itt a szakon, ugyan ak -
kor „kreatívként” dol go zott a GGK-ban, bár ipari for -
ma tervezôként végzett a fôiskolán. (Times, 10/12 pont)



sor jobb és bal old alá ra ad dig rak ott egyen lô hosszú sá gú tér zô ket, amíg a sor -
hosszt meg kap ta.

A jobbra zárt sze dés na gyon ritka, hi szen za varja az olvasást, hogy a so rok
nem egy más alatt kez dôdn ek. Köny vekb en csak a mot tó szedésére, il let ve áb -
rák, ké pek alá írá sá hoz hasz nál ják, ha az alá írás az ábra, kép bal old al á ra ke rül.

A be kez dé sekh ez tar to zik a szó elv á lasz tás prob lé ma köre is, azonban a terve -
zô nek csak arról kell dön te nie, hogy le gyen el vá lasz tás, vagy ne leg yen. Le gfel -
jebb még azt hatá roz za meg, hogy ma xi má li san hány so rvé gi elv á lasz tás követ -
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illanatnyilag 42 darab
számítógéppel rendelkezünk. Ebbôl 36 Apple
Macintosh, a többi PC. A Macintoshok közül
27 db Power PC, a többi az LC kategóriába
tartozik.

em mindig volt ez így. Még két évvel
zezelôtt is csak tíz Macintosh szolgálta
za grafikai oktatást, és közülük csak

egy volt Power Macintosh. A világ a Sulinet
kapcsán változott nagyot.

irtelen 24 Power PC-s Apple Macintosh gya-
rapította az eszközparkot, no meg három PC.
Egy PC a grafika szakra is eljutott azért, hogy
összehasonlíthassuk a két platformot. Köny-
nyû kitalálni, hogy melyik gyôzött.

z egész iskolában kiépült az ethernet-
hálózat, és két szerverünkön keresz-
tül rákapcsolódhattunk a világhálóra.

Azóta nagy a vigadalom, hiszen a szakórákon
mindenki egyszerre ülhet a gépe elé.
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40. áb ra 
Ki emelt, süllyesz tett, 
ki ló ga tott, dísz es ini ci á lé



he ti egy má st. A té má val kap cso la tos rész le teket a tördelésrôl szó ló fejezet tá r -
gyal ja.

Ki emel é sek
A szöveg kö zi ki emel é sek rôl, azok mód já ról is a tipográfus hoz za meg a dön -

tést. Az írógé pen ki eme lés re az al á hú zás, a rit kít ás és a ver zál sze dés kí nál ko -
zott. Nyom da ter mé kek ese téb en azonban ezek egyi ke sem me gen gede tt, mert
meg bont a nák a szö veg folt eg y sé ges ké pét. Sz ö veg kö zi ki eme lés re a be t ûvál toza -
tok szol gál nak, köz ü lük is el sô sor ban a kur zív (ita lic) és a kis ka pi tál is (small
caps). Általános ki e me lésre a kur zí vot hasz nál juk, kis ka pi tá lis ból leg töb bször a
tu do má nyos, ismeretterjesztô mu n kák szö ve gé ben elô fordu ló sze mély ne ve ket
szedjük azok el sô elô for du lása kor. Ter mész e te sen ek kor a ne vek elsô betûjét
ver zál ból kell szed ni. A kis ka pi tá lis hasz ná la tos még szín da ra bokb an a sze rep -
lôk ne vei nek ki eme lés é re. A fél kö vér (bold) ki eme lés szöveg köz ben nem ajánla -
tos, mert meg bont ja a szö veg folt eg ysé gét. Hasz ná lata leg fel jebb ta nköny vekben
me gen ge dett, ahol az a cél, hogy a szem azonn al a ki emelt szó ra, mon datré sz -
re, mo n dat ra ugorj on. A bold a cím sza vak ki eme lésé nek ide á lis esz kö ze le xi -
kono k ban, sz ó tá rak ban, ugyanis a cím szó mind ig egy be kez dés el sô so rá nak elsô
sza va.

Az ini ciálé
Az iniciálé al kalm a zá sá ról ugy an csak a ter vezô hoz dön tést. A dísz es fe je -

zet kez dô be tû al kalma zá sa még a kó dex ek idejé bôl ma radt fenn. Ma már kevés -
bé dí szes for má ban, egy szer û en többso rosra na gyí tott ver zál be tû ként al kal maz -
zák fe je ze tek kez dôbe tû je ként. Ha a ti pog rá fus úgy dönt, hogy in i ci á lét al kal maz,
ak kor meg kell hat á roz nia annak mé retét so rokb an (3, 4, 5 soros ini ciá lé), il -
let ve ar ról is dön te nie kell, hogy ki e melt, süllyeszt ett, kil ó ga tott, dí szes stb. le -
gyen-e. Er re mu tat né hány péld át a 40. ábra.

Az ini ci á lék el ké szí té se me g le he tôs en sok probl é mát vet fel, ezek rész le te -
zé se a tör de lésrôl szó ló fe je zetb en ta lá lható.

Alá ren delt szö veg ré szek
Egyik faj tájuk a tan könyv ek ben gyak ran, má sutt rit káb ban elô fordu ló szö -

veg közi ki e gé szítô mag ya rá zat, hát téri n for má ció. Az itt kö zölt gon dola tok
szorosan nem tar tozn ak a tárgy hoz, az ér dek lô dôbb ol vasók kí vánc si sá gának ki -
elég í té sé re szol gáln ak. Terj e del mük akár több be kezd és is le het. Ti pog rá fi á juk
min dig a fôszö ve gé hez iga zodó. Be tû mé ret ük, sor tá vol sá guk a fôszö ve génél ará -
nyo san ki sebb. Pél dá ul 10/12-es fôs zö veg nél 8/9,6-es alá ren delt sz ö veg. A sor -
rit kí tás mind két eset ben 20%. Iga zí tá sa a fôszövegével meg egyezô, at tól felül
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és alul egy-egy sor vá laszt ja el. Ezen kí vül az ilyen szö ve gek bal és jobb marg ó -
ja a tü kör tôl belje bb húz ha tó a be kez dé sek behú zá sá nak mér té kév el.

A láb jegy zet tip i kus alá ren delt szöv eg, fôké nt tu do má nyos mû vek sa ját ja, a
hi vat ko zá sok k ife j té sé nek hel ye. Az alárendelt szö veg ilyenkor nem el szór tan a
fôszöveg kö zé ékel ô dik, ha nem rend e zet ten a lap al ján he lyez ke dik el. Ak kor
al kalm az zák, ha meg leh e tô sen sok hi vat kozás van, egy ol dal ra több is jut be lô -
le. Két fajtá ja van: a csil la gos és a sor szám os. 

A csil la gos láb jeg yze tet ak kor hasz nálj ák, ha ol dal an ként ma xi mum egy vagy
két, néha há rom hi vat ko zás fordul elô. A fôszö veg ben – mind en ol da lon új ra
kezd ve – az elsô hiv at ko zási hely re egy*, a máso dik ra ke t tô**, a har ma dik ra
három*** csil lag ot szúrn ak be a keny ér szö veg betû tí pu sáb an és mé re té ben. Az
ol dal al ján (a tük rön be lül) már az alár en delt szö veg be t ûfo koza tá ban meg is -
mé tel jük a kí vánt szá mú csil la got, és szó közzel el vála szt va jö het a ma gya rá zó
szöveg. Az újabb hiv at ko zás új sorban ke z dô dik. Fi nom ság a it a tör de lésrôl szó -
ló fe je zetb en is mer tetj ük.

A sor szá mos láb jegy ze tet akk or al kal maz zuk, amik or van olyan ol dal, ahol a
jegy ze tek szá ma meg ha ladja a hár mat, il let ve ha na gyon sok jeg yzet van. Ek -
kor a fôsz ö veg ben a kí vánt hely re fel sô in dex be tett, foly to nos sor szám mal hivat -
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Jegy zet egy lehe t sé ges ki a la kí tá sa



ko zunk, és a lap al ján a jegyzet mé re té ben nor mál ál ló szám mal kezd jük a ma -
gya rá zat ot. Lent teh át már nem fel sô in dex a szám! A jegy zet sor szám o zá sa vé -
gigfut hat az egész ki ad vány on, de fe jez e ten ként elöl rôl is kez dôd het. Egy jegy -
zet szö ve gét nem le het meg tör ni, át vin ni a má sik ol dal ra, an nak azon az ol da lon
kell len nie, ahol a hi vat ko zás tör tént rá. A jegy ze tet tér köz, il letve sok szor rövid,
vék ony lé nia vá laszt ja el a fôszö vegtôl. Tör de lé se meg le he tô sen bo nyol ult feladat,
rész let e it a kö vetk e zô fe je zet ben is mer tet jük. Ú jab ban – ké nyel mi okokb ól –
so kszor az összes jegy ze tet a ki adv ány vé gén, kü lön fe je zet ben he lye zik el. Akár -
hol sze re pel is a jegy zet, azt legtöbbször tompán sz ed jük, a csil la go kat, sor szá -
mokat he lyi é r ték sze rint egy más alá iga zítva. Amennyi ben egy jegy zet szö ve ge
többso ros, úgy a má so dik sor tól kez dôd ô en vala mennyit be húz zuk az el sô sor
szö vegk ez de tének von alá ba. Egy lehe t sé ges meg ol dást, az elmondottakra éppen
ellenpéldát a 41. áb ra mutat be.

A sz él jegy zet vagy mar gi ná lis he lye az ol da lpár bal, ill et ve jobb ma r gó ján
van. Tart al ma a szöve g re vo nat kozó né hány sor os utalás, meg jegy zés. Mi vel alá -
ren delt szöv eg, a be tû fo kozat és sor tá vol ság ennek kö vet kez mé nye, ig a zí tá sa vi -
szont a he lyét ôl függ. A bal mar gón jobb ra, a jobb mar gón balra iga zít ott, hi -
szen olyan kes keny, hogy töm bös sze dés rôl szó sem leh et. Al kal maz á sa kor a
szél mar gókat nem árt na gyobb ra ter vez ni. Egy le het sé ges alk al ma zá sát a 42.
ábra szem lél teti.

Idé zet ek
Az te r mé sze tes kö vete l mény, hogy az idé ze tet idé zô jel ek kö zé zár juk, még -

pe dig az idéz ett nyelv sa játo s sá ga i nak meg fel e lô en. Az is nyil vá nva ló, hogy az
idé zet en be lü li idé zet e ket je lezzük. A rész le te ket a kö vet ke zô fej e zet tar tal mazza.
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Hosszabb, akár több-be kezd é ses idé ze tek nél az idéz et té nyét az idé zô je len
kí vül a ti pog ráf us más esz kö zök kel is ki fe jez heti. Leggya kor ibb az idé zet kez -
dete elôt ti és utáni egy ür es sor. Amennyib en ezt nem ta lál ja ele gen dôn ek,
szedheti a tel jes idé zet et kur zív ból, ha ezt is ke ves li, akk or át tér het az alá ren -
delt sz ö veg ré szek be tû mé ret é re, so rtá vol ság á ra. Utol só le he tôsé ge az el kü lö nü -
lés fo kozá sá ra a fenti ek mel lett az úgy nev e zett bel jeb bezés, a bal és jobb mar gó
be húz á sa a nor mál be kez dé sek elsô sorának behúzási mérté ké vel.

Le ve lek idé zé se kor nem ta nács os a kéz írás el he lye zé si saj á tos sága it kö vet ni,
leg felje bb a meg szól í tás, kel tez és, alá írás el he lye zé sét jel öl ni, a levél fô be kezdé -
se it ped ig egy sze rû en bal ra zár tan szedni. Az egész le ve let pe dig cél sze rû egy-
egy üres sorr al el vá laszt a ni a fôszö vegt ôl.

Ver si déz e tek ese tén a vers for má ja ma ga is meg kü lönb öz te tô ha tá sú, ezért
ele gen dô az egysor os el vál asz tás, de le het kur zi vál ni és az al á ren delt szö veg ki -
sebb fo koz a tá ból is sz ed ni. A vers so rok bal ra zár tak, de bal margó ju kat bel jebb
kell húz ni, hogy a vers sor ok a lap optikai kö zép von alá ba es se nek. Rész le tek a
kö vet kezô fe je zet ben.

Cí mek, cím rend szer
Hosszabb szö ve ges k iad vá nyok, köny vek a szerzô ált al meg ha tá ro zott fe je -

zet ek re, sza kas zok ra ta go lód nak. Ez a ta gol ó dás a mû sz er ke ze te, amely a szerzô
gon do lat me ne tét, mon da ni való já nak logikáját adja vissza. A ti pog ráfus fel ada -
ta, hogy ezt a szer ke zeti fel épí tést for má ba önt se, lát ha tó mó don meg je le nít se.
Ezért fon tos fe ladat a cí mek tip og rá fi áj á nak kia la kí tá sa, a cí mek szö veg hez való
kap csol á sa. A cím ti pogr á fi át az egész ki ad ványra egy sé ge sen kell meg ter vezni és
al kal maz ni.

A szé pi roda l mi al ko tások egy sze rû en csak fe jeze tek re osz tot tak, az ilyen
kiadvá nyok hoz csak fe je zet cí mek tar toz nak. Ezek ti pogr á fi á ja is kü lönb ö zô asze -
rint, ho gy mi ként kö vetik egy mást a fe je ze tek.

El sô meg ol dás az el vá lasz tó lap al kal ma zása. Az el vá lasztó la pot mond ják még
bel sô- vagy sz enny cím lap nak is. Ilyenk or mind egy, hogy az elôzô fe je zet jobb
vagy bal  ol da lon fe jez ô dött-e be, min de nké p pen be ik tat nak egy belsô cím lapot.
En nek pá ratl an, jobb old a lán sze re pel a feje zet cím, amely ki sebb a könyv cím -
lap cí mé nél, de na gyobb az eset le ges fe je ze ten be lü li cí meknél. A cí msort akár
a tü kör fe l sô szeg é lyén, akár a felsô harm ad ban vagy op ti kai kö zé pen el he lyezhe -
ti a ti pogr á fus, de alk al maz hat sza bad komp o zí ci ót is. A belsô vagy szenny -
címlap hát ol da la, az úgyn e ve zett vá kát ol dal mind ig üres! Csak a kö vet kezô
jobb, pá rat lan old a lon kez dô dik a fe je zet szöv e ge. Sok fejezet esetén jelentôsen
megnöveli a mû oldalszámát, hiszen fejezetenként legalább két oldalt ad annak
terjedelméhez.
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Fe je zet kez dô ol dalak al kalm a zá sa kor az új fe jez et min dig új old a lon kez dô -
dik, mind egy, hogy ez jobb vagy bal ol dal-e. Egyik vál to za ta sze rint csak jobb
ol da lon kez dôdh et a fej e zet: nincs szennycímlap, de a fe je zet min dig jobb (pá -
rat lan) ol dalon kez dôd ik. Ez utóbbi va ri á ció át men et a szenny cím la pos megol -
dásból a fe je zet kez dô ol dal alk al ma zásá hoz. A fe je zet cí met ilyen kor a szö veg -
bet û höz iga zít juk az ar any met szés aránya sze rint, fel fe lé ke re kítve. Pé l dá ul 10
pon tos szö veghez 16 vagy 18 pon tos cím, 12 pont os hoz 18 vagy 20 pon tos.

A fe je zetke z dô ol dal ki ala kí tás á ra több tip og rá fiai me gol dás is kín ál ko zik.
Pél dául a címsor a tü kör fel sô élén van, és 2-3 üres sor után kez dôd ik a szö -
veg. Ez na gyon tö mör ki a lakí tás. A má sik ese t ben a cím sor ugyan csak föl ra -
gadt, de alatta 20–30%-nyi vagy a tükörmagasság aranym et szé si ará nyának meg -
fel e lô nagy sá gú üres he lyet hag yunk ki, úgy ne ve zett le ütést alk al ma zunk, s csak
ezt köv e tô en kez dôd ik a szö veg. A le ü tés mér té két az üres te rül e ten elf é rô ke -
nyé rszö veg so ra i nak sz á má val szokás meg ad ni.

A har ma dik vál toz at ha son ló az el ô zô höz, pusz tán a cím sor elhelyezését va -
ri ál ja a le ütés nyúj totta üres he lyen, kö zép re vagy a szö veg fö lé he lyez ve azt
egy-két sorral.

Fe jez e te ket foly ta tól a go san csak ak kor tör de lünk, ha a ki ad ványban na gyon
sok fe je zet van, és így az elô zô mó dsze rek min de gyike je len tô sen meg nö vel né
a ki ad vány ter je del mét. Ek kor a feje zet cí met egy-két so rnyi ki ha gyás sal követi
a szö veg, fö lötte pe dig mind össze ket tô-négy sor nyi üres tér van.

Cím ren dszer rôl akkor be szél he tünk, ha a ki ad vány ban eg ymás nak lo gi ka ilag
al á ren delt rés zek több fo ko zat ban kap csoló d nak egy másh oz, a fe jeze tek alfe je -
ze tekre, azok szakaszokra oszt ha tók. A le gtöbb tud o má nyos témá jú ki ad vány
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ilyen szerke ze tû. A lo gi kai szer keze tet a cí mek hier ar chi á já nak is kö vet nie kell.
A ti pog ráf us itt „na gyot al kot hat”. Az egy másnak fölé-, il let ve alá ren del ést nem -
csak a be tû fo ko za tokk al, de a betû vál to za tok kal, az arány os tér kö zök kel, a kö -
zép re vagy bal ra iga zí tás sal, de akár be t ûtí pus-ke ve réss el is ér zé kel tet he ti. A lé -
nyeg, hogy egy más tól jól meg kü lönb öz tet hetô, az alá- és fö lére n delt ség et
egy ér telm û en köz ve títô cím rend szert ala kít son ki, és az egyes cí mek ös szes jel -
lemz ô jét le ír ja, hogy cs ak pon to san azt le hes sen a le írás alap ján el kész í te ni, amit
ô el kép zelt. Pél dát a 43. áb ra mu tat.

Mot tó, aján lás
A mot tó ver ses vagy próz ai idé zet, ame lyet a szer zô a mû höz vagy an nak

egy fe je ze té hez il lô nek ér ez, az ajánl ás vi szont a szer zô saját ér zel mi val lo má sa
pél da kép ei vagy sze rettei fe lé, és ál ta lá ban az egész mû le ge le jén fog lal hel yet.

Tip og rá fi ai szem pont ból mind ket tôt jobb old a lon, s azon bel ül is a tükör
jobb ol dal án, ma xi mum a tü kör szé les ség fel é ig he lyez zük el. Szö ve ge balra zárt,
sza bad so ros sze dé sû, be tû fo ko za ta az alá ren delt szö veg e ké vel meg eg ye zô, ha kü -
lön ol da lon egye dül van, ak kor ke nyér betû mér e tû, tom pán (beh ú zás nél kül)
sze dett. Amennyi ben cí me van, ak kor az bal ra, alá ír á sa jobb ra zárt. Amennyi -
ben a mot tó fe je zeth ez kö tött, akkor a fe je zetcím és a szö veg kö zé ke rül az elô -
zô ek sze rinti me gje le níté s sel. Alatta, fö lötte legalább két-két üres sor van.

El ôszó, utó szó
Több nyi re csak tu do má nyos té má jú könyvek, iro dal mi al ko tá sok tar to zé -

ka. Szed he tô a k iad vány ke nyér be tû jé bôl, a fôszö veg stí lus á ban. Ki né ze te a ki -
ad vány egy fejezetével azo nos, csak a cím szö veg bôl de rül ki speci á lis vol ta. Ré -
gi ha gyomá ny a meg kü lön böz te tés re az, hogy az elô- és az utó szó va lame nnyi
old alát le ütik 10–12 sor ral. Tu do má nyos mû vekben dí vik az elô- és utószó
olda la i nak róm ai sor szám mal va ló pa gin á zá sa. Fel tû nô meg kü lönb öz te tést biz -
to sít az alá ren delt szöv eg stí lu sában va ló sze dés.

Tárgy mu ta tó, né vjegy zék, szak sz ótár
Az el ne ve zés egyé ni ízlés- és té mafüg gô, lén yeg, hogy a több nyire tu do má -

nyos könyvben, cikkb en elô for du ló ne vek, szak ki fe jez é sek, fo galm ak stb. ábé -
cé sze rint re n de zett gyûj te mé nye, még pe dig szó cikk sze rin ti gyûjt és ben, ál ta lá -
ban a ki adv ány vé gén, önálló fe je zet ként sze rep el. Tipográfiája – ta ka ré kos sá gi
okok mi att – le het többhas á bos, még ak kor is, ha az eg ész mû egy ha sá bos volt.
Szö ve ge tom pán sze dett, bal ra zá rt, vagy a fô szö veg, vagy az alá rend elt szö veg
fo koz a tá ban. B ekez dé sei rö vid ek, hi szen a cí mszón kív ül csak az ol dal szá mo kat
tar talm az zák vesszô vel elvá laszt va. Szak szó tár eset én az el öl ál ló ide gen vagy
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magyar nyel vû szak sz ót emel jük ki, ezt kö ve ti a ford í tás. Cím szóki emelé st alkal -
maz ni nem szük sé ges, de megt e he tô. Amennyi ben a keskeny hasá bok mi att egy
cím szó és tar to zék ai nem fér nek el egy sor ban, úgy a to váb bi so rok a fô szö veg
behú zá sá val bel jebb kez dôd nek. Min ta a 44. áb rán lát ha tó. Ha a szak szótár
tényleg szó cikksz e rû – cím szót kö ve tô rö vid ma gya rá zó szö veg –, ak kor cél szerû
a cím szó va lam i lyen ki emel é se.

Irodalomjegyzék (bib lio g rá fia)
Ugyan csak tu do má nyos cik kek, köny vek tar tozé ka. A mû höz kap csoló dó

for rás mun kák cím szó sze rin ti fel so rol á sát tar talm az za ábé césorre nd ben, ahol a
cím szó több nyi re a szer zô neve. Mi vel egy-egy mû adatai a szer zô ne vén kív ül
tarta l maz zák még a mû cí mét, a ki adó ne vét, a ki adás he lyét és év ét is, ezért a
megle he tô sen sok adat ti pográ fi ai meg kü lön böz te té se in do kolt. Egy kéz en fek -
vô meg ol dás: a szer zô neve kis ka pi tál is, a mû címe kur zív, a töb bi ad at nor mál
sze désû. Az ol dal megj e lö lé sén él ele gen dô a so r szá mo kat vesszô vel elvá laszt va
fel so rol ni, il let ve a tar to má nyo kat jelö lô ket go n do lat jel lel össze ka p csol ni. Egy
másik megoldást mutat a 45. áb ra.

Tarta lom jegyz ék
El hel ye zé se ré geb ben a kö nyv végén volt, ma egy re ink ább a könyv ele jén,

köz vetle nül a cí m ne gye dív után ta lál ha tó. Szerke ze ti leg mint ön ál ló feje zet funk -
ci o nál, ezért el he lye zés ét, címt i pog ráfi á ját a fe jez e te ké hez kell iga zít a ni. Tar -
talm á ban, szerke ze té ben tük röz nie kell a cím rend szert, de nem ke ll szol ga ian
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Névmu ta tó le het séges meg ol dá sa

AA CHEN, HA NS VON

83. 119, 133, 135, 154, 156,
163, 189, 228, 244, 251
ABONDIO, ANTO NIO

121, 209
AL BER TI, LEON BAT TIS TA

48, 49, 52, 55, 56, 57, 58, 60,
61, 62, 69, 72, 73, 78, 97, 98,
100, 109, 115, 125, 129,
172, 183, 
186, 187, 197, 198, 199, 202, 

206, 214, 218, 223, 234, 253, 
256, 259, 263, 264, 275

AL BERT I NEL LI, MA RI OTTO

78, 275
ALB RECHT, HANS

76
AL GAR DI, ALES SAND RO

121
ALO VI SII, AND REA

132
ALTD OR FER, ER HART

110, 119, 253
AL TI CHI ERO DA ZEVIO

106, 129
AM MAN NA TI, BAR TO LO MEO

103, 105, 224



má solnia azt. Pél dá ul egy 20 pon tos, kö zépr e  zárt ve r zál fe je zet cím a tar tal om -
jegyzé k ben nyu godt an le het 12 pon tos bal ra zárt kur rens. A lé nyeg, hogy a
cím rend szer szer keze ti lo gi ká ja a tar ta lomje gy zék ben is meg je len jen – esetleg
egy má sik mó don. A tar ta lom jegy zék nek nem kell tar tal maz nia a cím rend szer
mind en ele mét, ele gen dô az el sô két-há rom lép csô fel soro lá sa, hi szen nem so -
kat ér az a húszol da las tar ta lom jegy zék, ahol öt-hat cím szón ke reszt ül ugyan az
az ol dal szám szer e pel. A tar ta lom jegy zékb en hasz nált be tû fo ko zatok, stí lu sok
megn e ve zé se, a lo gi kai ren det kö ve tô be hú zá sok meg ha táro zá sa a ti pog ráfus fel -
ada ta. Pél da ként e könyv tar tal om jegy zé ke is sz ol gál hat.

Cím ne gyed ív
Az elô zék et le szá mítva a köny vek el sô négy ol da lát je löli. A nyom dai ív 16

ol dal, enn ek el sô negy e de az a biz o nyos négy ol dal. A könyv gy ár tá sa so rán, a
be a kaszt ás mû ve le te elôtt a könyvtest és a könyv fe dél, il let ve könyv bo rí tó még
kü lön lé te zik. A könyv test el sô ol dala ek kor a sz enny cím lap. Ne vét on nan kap -
ta, hogy a gyár tás fo lya mán so káig ô érint kez ik a kül sô kör nye zet tel, eset leg
pisz ko ló dik. Feladata az iga zi cím lap vé del me. Mégis el ég rá pil lant a ni a könyv
azo no sít á sá hoz, hi szen ha ki sebb fok o zat ban is, de tar tal maz za a szer zô ne vét
és a könyv cím ét. Né ha itt hel ye zik el a ki adó emb lé má ját is.

A má so dik ol dal, a szenny cí mlap hát ol da la – a vá kát (vak hát, üres hát) ol -
dal – több nyi re ür es. Fôként fran cia köny vek ben szokás, hogy itt sorolják fel
a szerzô ko ráb bi mû ve it, va gy so ro zat ese tén a már meg je lent mû ve ket.

A har madik ol dal az iga zi cí mol dal, a szer zô, a mû és a ki adó be mu tat kozá -
sá nak iga zi he lye, amely a kö nyv szül e té sé nek leg fon to sabb ad a ta it a könyv -
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keres ke delem, a könyv mû vé szet és az iro da lom tör té net szá mára is rög zíti. Ép -
pen ezért a cím lap a könyv k iadás tör té ne te so rán nagy jelentôséggel bírt, ter -
vez é sé re a ti pog ráf u sok kü lö nös gon dot ford í tot tak. Amíg a ba rokk könyv kiadás
a cím la pon te r jen gô sen mu tatta be a könyv szü leté sé nek kö rülm é nye it, ad dig
a mai tipikus címlap mind össze a szerzô nevét, a mû cí mét, al cí mét (ha van),
a ki adó ne vét, a kiadás he lyét és évét tar tal maz za. A tip og rá fus ezek et az ad a -
to kat for máz za sorokba, sor cso por tok ba. Súl yoz za ôket, majd az egyes el e me -
ket el hel ye zi a cím la pon. Ke zét szin te sem mi sem köti, sza bad sá ga nagy, de fe -
le lôs sége is ez zel ará nyos.

A kl asszi kus stí lus ban a cím ne gyed ív uto l só, neg ye dik ol da la több nyi re üres,
mert a könyv szü le té sére vo natk o zó adat o kat (for dí tó, lek tor, ti pog rá fus stb.) a
ko lofo n ban – végcí m ben –, annak ne véhez il lô en az utol só ol da lon he lyez ték el.
Már a XVI II. szá zad ban el ter jedt azonban a könyv nyomta tá sát vég zô nyom -
da ada ta i nak (a nyom da ne ve, szék hel ye, fe le lôs ve ze tô stb.) rög zíté se is, és ezt
az úgy ne ve zett imp resszumb an tet ték meg. Má ra a ket tô gya kor la ti lag össze ol -
vadt, és oly kor a fi l mek stáb lis tá já hoz haso n ló an mi n den ki benne van (az ed -
di gie ken kí vül a bo rí tó ter ve zô je, az il luszt rá ci ók, fény ké pek ké szí tô je, a tör de -
lô, a mû sza ki ve ze tô stb. a k iad á si en ged ély ISBN szá máv al együtt). R áad á sul
leg töb bször az egés zet az egyéb ként üres ne gye dik ol dal on he lye zik el. A jó
megol dás az utol só oldal al ja len ne, il let ve ha min de ná ron szét aka r juk vál asz -
ta ni a ko lo font az imp resszum tól, akk or a kol o fon hel ye az utolsó elô t ti lap
jobb olda lá nak al ja, az impr esszum pe dig az utol só lap ha son ló he lye. A kolo -
fon és az imp resszum is kö zép re zárt, a nor mál vagy az alá ren delt szö veg foko -
za tá ban és an nak sor tá volsá gá val sze dett.

Amennyi ben az egész vissza fog ott, nem stáb lis tasze rû en hosszú, ak kor el -
he lyez he tô a negy e dik ol da lon is, ügyel ve arra, hogy a né hány so ros sor cso por -
tot pon to san a fô cím mög öt ti ter ü let re he lyez zük el, neh ogy átüs sön a har ma -
dik ol dal üres fe lü le té re.

Sor cso por tok el he lyez é se az ol dal on
A cí mne gyed ki a la kí tá sa nem vé let le nül ma radt utol jára. Ugyan is fel ve ti azt

a kér dést, hogy a ha gyomá nyos tip og rá fia az ol dal- és mar gó vis zo nyok szi go rú
meg ha tá ro zá sa után tu lajd o nkép pen mag á ra hagy ja a ter ve zôt, ál ta lá nos sá go kon
kívül nem av at ko zik be le az ol dal ki a la kí tás á ba. A rend szer mû kö dik is mindad -
dig, am íg na gyobb egy sé gekk el dol go zunk, a baj ak kor kez dô dik, ami kor meg -
for dul az ol da lon a ki töltö tt és az üres ré szek ará nya. A klasszikus st í lus nem
iga zít el né hány sor el he lye zés e kor, hi szen nem tud mit kez de ni vele, ná la a
leg ki sebb egy ség az ol dal, a lap tü kör. Az azon be lü li mozg á so kat rögzí ti ugyan,
de csak na gy fe lü le ti ki töl tött ség ese tén.
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A múlt szá zad vé gén, a szá zad ele jén, az iz mu sok ko rá ban in dult meg a ku -
ta tás az ol dal edd ig rej tett törvé ny sze rû sé gei után. Az el sô ilyen prob lém át ép -
pen a cím ol dal ki a la kít á sa, a sorcs o por tok elhe lye zé se je len tet te.

Eh hez se gé desz kö zül az ál lí tá si se géd von alak szo gál tak a lap tükr ön be lül.
Szer keszté sük ropp ant egy sze rû, hi szen a 2, 4, 8 részre os z tás la pát lók kal egy -
szerûen meg old ha tó, de a bo nyolu l tabb 3, 6, 12 rész re osz tás sem je lent gondot,
mint ahogy azt a 46. ábra mu tat ja.

Az ál lí tá si se gé dvon alak megszerkesztése után az ol da lon el he lyez ni kí vánt
sor cso por tok ki ala kí tá sa, mére te zé se kö vet ke zik. El he lye zé sük ez után mind össze
néh ány kí sér let tel meg ha tá rozha tó, ha fi gye lem be vesszük a sorc so por tok számát,
egy más hoz vi szo nyít ott lo gi kai – és en nek kö vet kezt é ben fiz i kai me gje le níté si –
ért é két, va la mint a klasszi kus ol da la rá nyo kat és az aranyme t szést. El he lye zé süket
a 47. áb rán lát hat juk.
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A SZÖ VE GES KI AD VÁNY
TI POGR Á FI Á JA, 
TÖR DE LÉSE

Az elô zô két fe jezet a szöv eg elô ké szít é sét, vég leg e sí té sét, va lami nt a ki ad -
vány te r ve zé sén ek lé pé se it isme r tet te. A szö veg es ki ad vá nyok kö zött is na gyon
ritka az olyan, amely ik egy ál ta lán nem ta r tal maz il lusztr á ci ót. A szö veg elô ké -
szí té sé vel és a ki ad vány te r ve zé sév el pár hu za mo san fo lyik az il luszt rá ci ók el ké -
szít é se, vá lo gat á sa, elô ké szí tése is. Eze ket a lé pé se ket az il lusztr á ci ók ról szó ló
következô kötet is mer te ti majd. Most vegy ük úgy, hogy a szöve ges ki ad vány
vis zony lag kevés szá mú il lusztr á ci ó ja a kel lô mé ret ben, for má ban, mi nô ség ben,
di git á li san már elôké szí tet ten a ren del ke zé sünkre áll, az o kat csak be kell il lesz -
te nünk, emel nünk a ki ad vány meg fe le lô he lyé re, és le gfel jebb képa lá í rás sal kell
el lát nunk ôket.

A tör de lô – a ki ad vány té n yle ges el ké szít ô je, ele me in ek össze ra kó ja – meg -
kapja a vég le ges szö ve get, a mé re tez ett, elô ké szí tett, di git a li zált illu szt rá ció kat
és a tip og rá fus által ké szít ett tipo g rá fi ai le írást, sze dé si uta sí tást. Az utóbbi tö -
ké le tes el sa játí tá sa, me gis me rése után lát hat hoz zá a ki ad vány el kés zí té sé hez.
A tör de lô ala po san át tanu l má nyozza, meg is me ri, szin te kí vülrôl meg ta nulja a
ti pog ráfi ai le írást, hi szen mun ka köz ben perc en ként akár tíz szer is an nak szel -
lem é ben és elô írá sai sze rint ke ll dön tést hoz nia. Tör de lés közb en nem állhat le
áll an dó an a le írás oda vá gó ré szé nek meg ke re sé sé re, e lol va sá sá ra, mert ak kor nem
hal ad semmit a fel adatá val. Jobb, ha elô re ala po san és ponto san meg ta nul ja az
eg é szet, és az sem árt, ha a mun ka meg kezdé se elôtt a ti pog ráfu s sal egy ala pos,
min den rész let re ki ter je dô kon zul tá ci ót, meg be szélé st tart a nü ansz ok tisz tá zá -
sára. Erre ter mé szete sen csak akk or ke rül het sor, ha a tör delô már al a po san is -
meri a ti pog ráf i ai l eír ást.

A törde lô sze mé lye na gyon fon tos, hi szen ô az az em ber, aki val ó ra vált ja
az ál mot, lét re hoz za az el kép zelt ki ad ványt. Munk á já nak eredm é nyét a terv e zô
ti pog rá fus el len ôr zi, a javí tá si, mó do sí tá si uta sí tá sokat is tôle ka p ja. Itt sem árt
a két sze ri korrektúrafordu ló. A tör del és me ne te ilyen szempontból haso n lít a
szö ve g-e lô kész í tés hez. Csak hogy a kor rektú ra itt már nem a szö veg he lyes ség re,
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ha nem a tipo g rá fi á ra von at ko zik. Be tarto tt-e a tör de lô min den ti pogr á fi ai elô -
írást, nem keve r te-e ös sze az il luszt rá ci ók at, al kal maz ta-e a le írá s ban eset leg nem
sze replô, termé sze te sen be tar tan dó nak vett ti pog ráf i ai szab á lyo kat? Ava gy min -
de nt pon to san csi nált ugyan, de a terv e zô, szer kesz tô, szer zô egy-egy rész letet
a kész eredmény lát tán mód o sí ta ni szer et ne a jobb, esz téti ku sabb ha tás ked vé -
ért. Ter mé szet e sen ha ilyenkor ke rül nap vi lág ra egy-egy elü tés, he lye sí rá si vagy
el vá lasz tá si hi ba, ak kor azt is ja vít ják. A vég le ges, betördelt vál to zat ot cél sze rû
a ko r rek torn ak még egy szer át fut nia, hogy ki szûr je a tör de lés so rán ke let kezô
el vála sz tá si, kép al áír á si stb. hib á kat.

A törd e lô te hát ka pott anyag ból (ti pog ráfi ai le í rás, szöveg, il luszt rá ciók) dol -
go zik. Egye sekn ek úgy tûnhet, hogy munk á ja emia tt meg le hetô sen me cha nikus,
unal mas, egy hangú, hi szen csak a ti pográ fi ai sza bá lyo kat kell be tart a nia és a
me gado tt ele mek bôl lét reho z nia a ki ad ványt. Aki azonban tör delt már, az pon -
tos an tud ja, hogy mennyi re nem így van. Hi á ba a leg pont o sabb ti pogr á fiai le -
írás, a tör de lôn ek ol da lanké nt több ö nál ló dön tést kell hoz nia. E dön tés ek leg -
több je olyan, hogy a ti pog ráfi ai sza bá lyok így is, úgy is ér vé nyes ül nek, leg fe l jebb
a komp o zí ció lesz más, no de sok szor ép pen ezen van a hang súly. A jó törde -
lô dön té sei olya nok, hogy min dig eme lik a ki ad vány esz té ti kai ér tékét a
tipográfiai sza bá lyok be tart á sa mell ett.

Ki sebb k iad vá nyok tör de lé se néh ány óra alatt el vége z he tô, azonb an egy több
száz ol da las, idé ze tek kel, hivatkozásokkal, jegy ze tek kel, tárgy- és név mu ta tó val
meg tûz delt iro da lomt ör té ne ti könyv tör de lé se többhe tes meg fe szí tett mun kát
jelent, amely köz ben a tör del ô nek mil lió rész let re kell ügyel nie, de nem fe led kez -
het meg az egész rôl sem. E rész le tek rej tel me ibe ve ze ti be az ol va sót ez a fe jez et.

ELÔ KÉS ZÜ LE TEK

A tör de lô, miel ôtt be le vág ná fej szé jét a tör del és nagy fá já ba, nem árt, ha a
ti pog rá fiai le írás elô í rá sa inak és a tör de lendô szö veg kö ve tel mé nye i nek fi gye -
lem bevét e lé vel kö rü lnéz sa ját há za, gé pe tá ján. Keze ügyé be ké szí ti szerszámait,
a fel ad at nak meg fel e lô en él e sí ti fegyvereit, ne hogy egyhe ti mun ka után jöj jön
rá: kezd he ti az egés zet elöl rôl.

A terve zô gra fi kus, tip og rá fus szig ná lá sá ban, ti pog ráfi ai le írá sá ban egy sorral
elin tézi a ke nyé rbe tû tí pu sát, foko za tát, sor kö zét. Elég an nyit le ír nia, hogy Ti -
mes, 11/13 pt. Ha son ló könnyed ség gel kez e li a szö veg kö zi ki emelé se ket: kur -
zív, kis ka pitá lis. Utó b bi a sze mély ne vek re von at ko zik. Az áb ra a láí rá sok meg ha -
tá roz á sa sem okoz ne héz sé get ne ki: Ti mes, 11/13 pt, de fett, és az „x. áb ra”
fe l i rat külön sorban van, ráadásul még kur zív is.
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Betûcsalád-vál asz tás
A tö r de lô az elô zô meg ha tá roz á so kat ol vas va va ló szí nû leg va kar ni kezdi a

fe jét. Ugya nis szin te biz tos, hogy a Tim es be tû csa lád ból ren delk e zik a Ro man,
Bold, Ita lic és Bol dit a lic vál to za tok kal, de nincs meg neki a Ti mes Caps font,
amely a kis be tûk he lyén a me gfe le lô kis ka pi tá li so kat tart al maz za. Két dol got
tehet: vagy azon nal be szer zi a hi ány zó fon tot, vagy ha mis kis ka pi tál ist hasz nál,
és csak a mu n ka végén – megv é ve a Ti mes Caps fon tot – cse ré li ki a ha mis
kiskapitálisokat iga zira. Ál ta lá nosan igaz, hogy a tör de lô nek mun kája so rán nem
szab ad ha mis betû vál toza to kat (kur zív, fett, kis ka pi tális stb.) hasz nál nia, vagy
ha még is er re kény sze rül, mert a mu n ka megk ez dé se kor nem állt ren del kez é -
sé re a meg fe le lô be t ûvál toz at, akkor fel ada ta vé gez tével a ha mis vál to za tot a tör -
de lôpr og ram  Keres/Csere menüpontja segítségével az egész ki ad vány ban egy
mo z du lat tal ki cser él he ti az igazi ra.

Ami kor a tör de lô össze szed te a ki adv ány el ké szít é sé hez szüks é ges betû csa -
lá do kat, vál to za to kat, ak kor nem árt, ha köz e lebb rôl is meg vizsg ál ja azo kat. Tel -
je sek-e az egyes fon tok, má rmint olyan szem pont ból, hogy min de gyik ben meg -
van-e a 256 ka rakter? Elô fo r dul hat, hogy a 128-as kód számtól ke zd ve meg   -
le he tô sen hiányos a készlet. A Fonto g rap her prog ram mind két plat for mon (IBM
és Apple) meg ta lál ha tó. Se gít sé gé vel ne mcsak átv izs gál hat juk font ja in kat, de ki
is egész ít het jük azo kat, el ké szít ve egy-egy hi ány zó, de szük sé ges kar ak tert, sôt
akár új be tû típ u so kat ké szít het ünk ve le, ut ób bi hoz azon ban mély reha tó tipográ -
fi ai is mer e tek szük sé ge sek.

A ké szí ten dô ki ad vány jell e ge so kat el árul a tör de lô nek ol yan szem pont ból,
hogy mi lyen kü lön le ges kar ak ter ek re lesz szük sé ge. Ugyan ak kor kapcs o lat ba lép -
het a szer zô vel, a be író val, hogy tá jé ko zód jon a kü lön le ges kar akt e re ket il let ô -
en. Egy ma te mat i kai tár gyú mun ka va l ószí nûl eg sok kép le tet tartalmaz majd,
meg le he tô sen változatos ma tem a ti kai je lek kel. Eze ket több me gvá sá rolh a tó font
egy ütte sen tar tal maz za. Egy több nyel vû, ide genf or gal mi szál lás he lye ket b emu -
ta tó ka ta lóg us – a szál lás he lyek jel lem zô it (egy-, két- és több ágyas szo bák, ét -
ke zési, fô zési, zu han yo zá si le he tô ség stb.) fel so ro ló – ikon jait akár sa ját tervezésû
fo nt kész let hor doz hat ja. A Kár pát-me den ce hely ség név-azo no sító szó tára pél dá -
ul min den hely ség ne vét ma gyar ul és az on or szág nyelvén tar tal maz za, ahol a
hely ség ma tal ál ha tó. E mû tör de lé se elôtt többna pos munka olyan kar ak ter -
kész let elô ál lít á sa, amely a ma gyaron kí vül a – már beírt szö veg nek – meg fe le -
lô he lye ken, kód szá mo kon tar tal mazza a körn ye zô – la tin be tût hasz ná ló – szláv
né pek kar akt e re it. Ilyen ese tekb en a tör de lô vagy ért a Font og rap her hasz ná la -
táh oz, vagy meg fe le lô szak em bert kell hív nia a kí vánt kar ak ter készl et el kés zí té -
séhez. A 48. áb ra egy te l jes és egy megl e he tô sen hiá nyos font kész let et mu tat a
Fonto g rap her meg je le ní tés é ben.
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Na gyon sok ki advá ny ban – le gin kább föld raj zi és tu laj don ne vek ben – elô -
for dul nak ide gen kar ak te rek. Nem árt is mern ünk leg alább az eu ró pai, írá suk -
ban la tin bet û ket hasz ná ló nem zet eknek az an gol ábéc ét meg ha ladó kis- és nagy -
bet û it. Eze ket tar tal maz za a 4. táb lá zat.

Itthon sok szor szük ség le het görög, ci rill vagy gót be tûk re. Ezek et kü lön -
bö zô fon tokb an meg is ta lál hatjuk, meg vá sáro l hat juk. A gö rög kar akte r kész letet
Ma cin tos hon és PC-n egya ránt a re n dszer ré szét ké pe zô Symbol font tar tal maz -
za, ig az, éke ze tes karakterek nélkül, pe dig a gö rög ben meg le het ô sen sok éke ze -
tes be tû van. Úgy gon do lom, jobb, ha a könyv egy he lyen tar talm az za a gö -
rög, gót és cirill ábé cék verzál és kur rens ka rak te reit ki ej tés ük kel együtt, mint ha
az olva só nak kü lön bö zô he lye ken kel le ne ker es gél nie azo kat. E célt szol gál ja az
5., 6. és 7. tá b lá zat. A 49. áb ra a görög éke zet es kar ak tere ket mu tat ja be.

Az egyes szá mító gé pes fon tok ban található jelkészlet kor ánt sem tel jes. A
ma napság ál ta lá nosan hasz nált Type1 és True Ty pe fon tok 256 ka rak tert tar -
tal maz nak, pon to sab ban annyit sem, hi szen az el sô 32 kar akt er he lyén nem
nyom tat ható, úgy ne ve zett ve zér lô kód ta lál ha tó. Jó, ha a pl a in (egye nes, ál ló)
mell ett léte zik az ita lic (döntö tt, kur zív), bold (fél kö vér, fett) és bol dit a lic
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Ország Ékezetes karakterek

Ausztria ä ö ß ü Ä Ö Ü
Belgium â ä ç ê ë è é î ï ô û ú ù (A verzál betûkön nincs ékezet.)
Csehország á é í ó ú č d́ ě ň ř š t́ ů ý ž Á É Í Ó Ú Č Ď Ě Ň Ř Š Ť Ǔ Y̌ Ž
Dánia æ ø å Æ Ø Å
Észtország õ ä ö ü Õ Ä Ö Ü
Finnország ä ö Ä Ö
Franciaország à â ç è ê é î ï ô ù Ç È É
Hollandia à â ç è ê é í ì î ï ó ò ô ö ú ù û ü (A verzálokon nincs ékezet.)
Horvátország á é ć  č  d̄ š ž Á É Ć Č D̄ Š Ž
Izland Izland á ð é í ó ú ý ö æ þ Á D̄ É Í Ó Ú Ý Ö Æ Þ
Írország á é í ó ú Á É Í Ó Ú
Lengyelország ą  ć ę l ń ś  ź ż ó Ą Ć Ę L Ń Ś Ź Ż Ó
Lettország ā č ē ǵ ı̄  ķ ļ ņ š ū ž Ā Č Ē Ģ Ī Ķ Ļ Ņ Š Ū Ž
Litvánia a̧ č ȩ ė i̧ š u̧ ū ž A̧ Č Ȩ Ė I̧ Š U̧ Ū Ž
Luxemburg à â ç è ê é î ï ô ù ä ö ß ü Ç È É Ä Ö Ü
Olaszország à è ì ò ù î À È Ì Ò Ù Î
Magyarország á é í ó ö ô ü û Á É Í Ó Ö Ô Ü Û
Németország ä ö ß ü Ä Ö Ü
Nagy-Britannia (A kiinduló alap, 26 kis- és 26 nagybetû.)
Norvégia æ ø å Æ Ø Å
Portugália ã õ á é í ó ú ê ç ô Ã Õ Á É Í Ó Ú Ê Ç Ô
Románia ă ş ţ â î Ă Ş Ţ Â Î
Spanyolország ñ á é í ó ú Ñ Á É Í Ó Ú
Svájc ä ö ß ü Ä Ö Ü
Svédország å ä ö Å Ä Ö
Szlovénia ć č š ž ó Ć Č Š Ž Ó
Szlovákia ĺ  ĺ ŕ ô á ä č d́ é í ň ó š t́ ú ý ž

Ĺ Ĺ Ŕ Ô Á Ä Č Ď É Í Ň Ó Š Ť Ú Ý Ž
Törökország ç ğ ş â î û ö ü Ç Ğ İ Â Î Û Ö Ü

4. táblázat
A latin betûket használó európai nemzetek 
angol ábécét meghaladó kis- és nagybetûi
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Betû Neve Kiejtése

alfa a
béta b
gamma g
delta d
epszilon e (rövid)
zéta z
éta é (nyújtott)
théta th
ióta i
kappa k
lambda l
mû m
nû n
kszí ksz
omikron o (rövid)
pí p
ró r
szigma sz
tau t
üpszilon ü
fí f, ph
chí ch, kh
pszí psz
omega ó (nyújtott)

5. táblázat
A görög ábécé

Betû Kiejtés

A a a, á
B b b
C c c
D d d
E e e
F f f
G g g
H h h
I i i
J j j
K k k
L l l
M m m
N n n
O o o
P p p
Q q q, kv
R r r
S s sz, s
T t t
U u u
V v f, v
W w w
X x ksz
Y y y, i
Z z z, c
Ä ä̈ é
Ö ö ö
Ü ü ü

ch ch, kh
ck ck, kk

6. táblázat
A gót ábécé
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Betû Kiejtés

F f a
< , b
D d v
U u g, h
L l d
T t e
: ; zs
P p z
B b i (lágy i)
Q q j
R r k
K k l
V v m
Y y n
J j o
G g p

Betû Kiejtés

H h r
C c sz
N n t
E e u
A a f
{ [ h, ch
W w c
X x cs
I i s
O o scs

je
? / ju
Z z ja
) ( keményjel
S s i (kemény i)
M m lágyjel
+ = jo

æÆ

7. táblázat
A cirill ábécé

49. ábra 
A görög ékezetes karakterek



(félkövér és dön tött, az az fett és kur zív) vál to zat. Ezek a vál to za tok tartalmazzák
a nagy- és kis be tû ket a nyu ga ti nyel vekb en elô for duló ék e ze tes tár sa ik kal együtt,
meg tal á lha tók kö zöt tük az írás je lek, utaló je lek, alap ve tô szám ta ni, ma te ma tikai
je lek, mér té kek, pénz ügyi és egyéb je lek, verzál (kb. nagy be tû mag as sá gú, egyen -
lô szél es sé gû, úgynevezett verzál) szá mok, va la mint néh ány li ga tú ra – ahogy azt
a 8. táb láz at mu tat ja.

A li ga tú ra az ólomb e tûk ide jé bôl fenn ma radt, egy kar akt er ként terve zett,
egy beö n tött ke t tôs be tût je lent (ilye nek a ma gyar nyelv ben az fi, fl, rit kán lé -
tez ik az ff, ffi, ffl, csak na gyon ritk án ta lál ható meg az fj). Ké sôbb még lesz ró -
luk szó. 

Az elôbb em lí tett éke ze tes be tûk kö zött ép pen azért nem ta lál ha tó meg az
ô, Ô, û, Û nég yes, mert a ma gyar nem nyu ga ti nyelv. Kar akt er kész le te in ket
ép pen ez ért kell mag ya rí ta ni. (Lásd még az el sô kö tet Szö veg szer kesz tôk, éke ze -
tes be tûk cí mû fe je zet ét.)

Ha egy-egy betû csa lád hoz meg vás á rol juk az úgy ne veze tt Ex pert Set, SC
vagy OSC fonto kat is, akkor kap juk meg a ki ter jesz té se ket. Ezek a va ló di kis -
ka pi tá lis betûk, va ló di al só és fel sô in de xek (szá mok és be tûk), az úg y ne ve zett
ug ráló (me di ev á lis) sz á mok, a va ló di tör tek (1/3, 2/3, 1/2, 1/4, 3/4 – min den
tört egy ka rak ter) – min dezek kur zív vagy fett válto zat ban is –, eset leg tov áb -
bi mat e ma ti kai je lek, pikt og ra mok. Bár az utób bi kettô in kább külön fon tok -
ban található. A XVI II. szá zad vé géig csak az ug rá ló, me di e vá lis szá mok léteztek.
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Kategória Karakter

Nagybetûk (angol) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Kiskapitális betûk (angol) abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Kisbetûk (angol) abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Számjegyek 01234567890123456789ºΩæ¿¡¬√ƒ≈

Írásjelek ,.:;!?/()[]’‚”‘„“«»…‹›*-–—_¿¡†‡
Ékezetes nagybetûk ÄÅÇÉÑÖÜÀÃÕŸÂÊÁËÈÍÎÏÌÓÔÒÚÛÙ
Ékezetes kiskapitálisok áàâäãåçéèêëíìîïñóòôöõúùûüÿ£¯˝˛¶ß

Ékezetes kisbetûk áàâäãåçéèêëíìîïñóòôöõúùûüÿß
Ligatúrák WXVYZÊ˜ßfiflŒÆ
Indexek »…

‘
ÀÃÕŒœ–—“”‘’÷◊ÿŸ⁄¤ABDEILMNORSTC%()‹›[]

Matematikai jelek +–=<>^~\|÷±¬ƒ
Egyéb jelek #$%&@°¢£§•¶®©™¥μªº¤‰{}

8. táblázat
A teljes Type1 és TrueType fontkészlet



Ak kor ve zet ték be – per sze nem egyszerre – a ma hasz ná la tos ve r zál vagy ál ló
szá mo kat, amel yek idô vel szinte ki szo rí tot ták elôd e i ket.

Az iga zi meg ol dás az úgyn e ve zett GX font, ame ly 216=65536 ka rak tert tar -
tal maz hat egyet len font kész let ben, azaz el fér benne az igé nyes ti pográ fi á hoz
szük  sé ges összes karakter. De ne m csak ezt tud ja. Hogy mi mind ent, az messzire
vez et ne.

ÍRÁS JE LEK HA SZ NÁ LA TA

A kétszer korr ek tú rá zott szö veg nyelv ta ni lag, stilisztikailag ki fo gást a lan nak
te kint he tô, azon ban még ko rántsem azo kat a kar ak tere ket tar talma z za, ame lyek
a kész kiadványban szerepelnek majd. Nem csak ar ról van szó, hogy bo nyo lult
ma te mati kai kép le tek, ké mi ai egyen le tek, eset leg szer ves kém i ai szer keze ti kép -
le tek stb. csak hi vat ko zás a ik kal (14. kép let, 23. egyen let stb.) sze re pel nek a szö -
vegb en, és iga zi alak jukat kéz zel írt lis tá juk al ap ján a tör de lôn ek, netán egy
ábraraj zo lónak ke ll el ké szíte nie, han em ar ról is, hogy nincsenek még „iga zi”
idéz ô  je lek, gon do lat je lek stb. Ezek rôl az ap ró sá gokr ól, mint egy törd e lé si el ô ze -
teské nt lesz most szó.

A könyv ele jén a 7. áb ra
ugyan be mu tat ja az ap oszt róf és
az id é zô jel he lyes és hely te len
hasz ná lat át, ugyan így a 8. áb ra a
gon dola t jel és az el vál asz tó jel he -
lyes írás át szem lél te ti, ké sôbb pe -
dig szó ba ke rül az íróg é pek hi á -
nyos jel kés zle té bôl adódó nul la és
egyes szám je gyek hely te len ír á sa
is, min dez azonb an csak ízel í tô
volt – a rész le tek most kö vet kez -
nek.

Ha már a nul la és az egyes
szám jegy nél tar tunk, akkor néz -
zük meg, me lyek azok a kar ak te -
rek, ame lyek könnyen ke ver hetôk
ve lük. Az 50. ábra ál ló és kur zív
alak juk at is mu tatja. A kar ak te -
rek rend re a köv et ke zôk: ál ló
nulla, nagy o, ug rá ló nul la, kis o,
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50. áb ra 
Ha son ló, de nem ke ver he tô kar ak te rek



kis kap i tá lis o, ál ló egyes, kis el, nagy i, ugr á ló egyes, kis ka pi tális i. Ugye nem
is olyan bonyolult?

Szá mok
A szá mok ról a terve zô ti pog rá fus, gra fi kus sok szor nem ren delke zik semmit,

pedig bô ven len ne mit. A szö veg végl e ge sí tése so rán a kor rek tor gond os ko dik
ar ról, hogy a sz ö veg ben sze re plô szá mok nul la és egyes szám je gyei tény leg azok
le gye nek, ne pe dig va la me lyik ha sonló ka rak ter sz e re pel jen he lyet tük. Már emlí -
tet tem, hogy a XVIII. szá zad vé géig csak az ugr á ló, úgy ne ve zett me di evális szá -
mok lé teztek. A klasszi cista st í lus ter jedé sé vel pár huz a mo san ve zet ték be az ál -
ló, verzál szám je gye ket. A két szám jegy tí pus kö zött lé nye ges kü lönbs é gek
van nak. Az ug rá ló szá mok, mint ne vük is mut at ja, nem egy sé ges ma gas sá gú ak.
Nagy sá guk a kis be tûk mag as sá gá val (x hei ght) egye zik meg, néhányuk le nyú -
ló, ket tô pedig fel nyú ló szár ral ren delk e zik. Ép pen ezért jól il lesz ked nek a kisbe -
tûs szö veg kör nye zet be, rá a dásul ka rak tersz é les sé gük is pro porc i o ná lis, te hát vál -
to zó szé les ség û ek. Vel ük szemb en a ver zál szám jegy ek va la mennyi en az alap -
vo nal on (bá zis von al, base li ne) ál l nak, és a ver zál bet ûk nél csak egy le he letny i -
vel ala csony abb ak, vi szont va la mennyi en egyen lô szé les sé gû ek. A két féle szám -
jegy sort az 51. ábra sz em lél teti.

Az az iga zság, hogy egy k iad vá nyon be lül vé gig vagy ál ló, vagy ug ráló szá -
mo kat kel lene használni. Az ug rá ló számok jól il lesz ked nek a kur rens (fo lyó)
szö veg be, és mint ilye nek ki váló an hasz nál ha tók egy regé ny vagy iro dal mi mû
szöve gé ben. Azon ban pro por cio ná lis vol tuk nál fogva ki csit meg ne he zí tik a tör -
de lô éle tét, ami kor ilyen szá mokb ól ké szí ti a tar ta lom jegy zé ket, mert ott el vá -
rás, hogy szá za sok a szá za sok, tí ze sek a tí zesek és egye sek az egye sek alatt, he -
lyi  ér ték sze rint áll jan ak. Ugya nez a kí vá na lom me rül fel ak kor is, ha a
ki  advány  ban szá mosz lo po kat tart al ma zó táb lá za tok vagy sor szá mo zott jegy ze tek
van nak. A tör de lô ügyes ked het a szá mje gyek elé és kö zé tett kö zépre zá ró
tabuláto rokkal va gy he lyi  érték sz e rin ti kü lön ál ló box ok kal, ez az on ban csak kis
ter je de lem, ke vés szám es e tén le het meg ol dás. Sok kal egy sze rûbb len ne az adott
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51. áb ra 
Ál ló és ug rá ló szám ok



be t ûtí pusb ól, változatból ug rá ló, de egye nlô szé les ségû szá mok be szerz é se. Bár
mond ják, hogy lát tak már ol yan em bert, aki hal lott a ke re sett szá mok ról, én
azon ban még nem tal ál koz tam ilyen nel. Ma rad te hát a „ma gad, uram, ha szol -
gád nin csen” meg ol dás. A Fon tog rap her rel a megl é vôk bôl rö vid idô alatt el ké -
szít he tôk a szükséges ug rá ló, ám egyen lô szé les sé gû szám jegy ek.

Ma te ma ti kai, mû sza ki tud o má nyos kiadványokban – ahol vá rha tó an sok
szám szer e pel majd tör tek ben, kép lete k ben, in dexb en, kite vô ben – csak a verzál
sz á mje gyek hasz nál hatók. A fel so rol tak nem tûr ik az ug rá ló szá mo kat, mert bi -
zony ta lan ná vá lik ho va tar to zás uk. Az ilyen ki ad ván yok ban min den ütt ver zál
szám ot hasz nál junk. Ki te vô be, al só vagy felsô in dexbe tett szám mind en ki ad -
ványn ál an nak tí pu sát ól és min den má stól füg get le nül mind ig ver zál szám.
Megszámozott jegy zet ek nél a folyó szö veg ben a jeg yzet re va ló uta lásk or a kite -
vô be tett szám mind ig ver zál – hisz en fel sô ind ex –, ugyan ak kor a jegy ze tek
me gszá mo zás á ra ren des, nem ki te vô ben lé vô szá mot hasz ná lunk. Ut ób bi tí pu -
sa (ug rá ló vagy ver zál) a fôszö veg ben hasz nált szá mo ké val meg egye zô.

Li ga túrák
A li ga tú rák hasz ná lata jó minô sé gû ki ad vány ban el en ged hete t len. Az alap -

fon tok ban a ma gyar nyelv ben ha sz nál tak köz ül saj nos csak az fi- és fl-li gat ú ra
ta lál ható meg le g több ször, a má sik há rom – ff, ffi, ffl – ki e gés zí tô kész let ek ben
kap ható, az fj-lig a tú ra pe dig olyan rit ka, mint ama bi zo nyos fe hér hol ló, az ft-
rôl már nem is bes zél ve. Az 52. áb rán az f-li ga túr ák szokásos ké s zle te lát ha tó,
az 53. áb ra pe dig né hány betû tí pus fi és fl be tû kap csola ta it mu tatja, felettük
köz vet len ül ugyan ez li gat ú rá val szed ve látható.

Az f-li ga tú rák ma gyar és an gol nyel vû szöv e gek re ér vén yes sze dé si sza bá lya
rop pant eg ysze rû: ahol ilyen betûkapcsolat ta lál ha tó, azt li ga tú ráv al kell szed -
ni. Kivé tel nincs. Amennyiben ni n cse nek meg a há r mas li ga túr ák, úgy az el sô
f-et sima be tû vel ke ll szed ni, és a má sod ik-harma dik be tû kapc so la tot (fi, fl) li -
ga tú rá val. A né met ny el vû szö ve gek li ga tú rahaszn á la ta már bo nyo lulta bb. A li -
ga tú ra ugyan is nem lép he ti át a szó tô és tol da lék, il let ve a szó össze té tel ha tá -
rát. Ahol hár om azonos f más salha ng zó összeto r ló dik, és ab ból csak ket tô ma rad,
úgy az li ga túr á val sze den dô.

Bi zo nyos szem pont ból li ga tú rá nak teki nt he tô az et jel is, hi szen két be tû
(e+t) össze voná sá val ala kít ot ták ki a kó dex máso ló szerz e te sek, és mindig a latin
„és” (et) szót he lyet te sí tet ték ve le. Ma ki zá ró lag cég ne vek bels e jé ben haszn ál juk
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52. áb ra 
Az f-li ga tú rák kész le te
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53. ábra 
Az fi és fl be tû kap cso latok, felettük li ga tú rák

54. áb ra 
Az et jel alak jai



(Kiss & Ko vács, Nagy & fiai), a cég tár sak ne ve i nek össze kap cso lásá ra. A be tû -
te r ve zôk kedve n ce, kom po ná lá sa kor élik ki já té kos ked vü ket, fan táz i á ju kat. Rá -
adá sul az ál ló és kur zív et jel egy be tû tí pu son be lül a re ne szánsz óta erô sen
külön böz het egy más tól. Az 54. áb ra né hány meg ol dást mu tat be.

A hi ány jel és az idé zô jel
Az idé zô jel és a hi ány jel (ap oszt róf) hasz ná la ta is igé nyel né mi ma gya rá -

za tot. El ôször is be í rás kor idé zôj el he lyett ál ta lá ban a Shift+2 (“), hi ány jel,
aposzt róf he lyett pe dig a Shift+1 (‘) bill en tyû kom bi ná ci ót hasz nál ják, és eze -
ket a je le ket néha a korrektor sem cse rél te ti le. Ped ig ezek a je lek an gol
hosszmértékeket je löln ek (“=in ch, hüve lyk és ‘=foot, láb). Ki cseré lé sük rôl
ilyenkor a tör de lô nek kell gon dos kod nia. Ki sebb a baj a hi ány jel cse ré jé nél,
ugy an is nem va ló szí nû, hogy a ki adv ány az angol láb at mint hossz mé r té ket
hasz nál ta vol na, vagyis a cse re automatizálható. Az inch, idé zô jel cs e réje is
menne au to mat i ku san két lépés ben, de ha a ki ad vány ban ve gyesen hasz nál -
ták ugy an azt a je let az inch és az idé zô jel jel zés é re, ak kor csak a ké zi ve zér -
lés ma rad. Rá adá sul a ma gyar idézôjelpár ra va ló kon vert á lást nem mi n degyik
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Nemzet Idézet Példa

angol külsô ‘idézet’
belsô ‘külsô és a “belsô” idézet’

amerikai külsô “idézet”
belsô “külsô és a ‘belsô’ idézet”

francia külsô « idézet »
belsô « külsô és a « belsô » idézet »

magyar külsô „idézet”
belsô „külsô és a »belsô« idézet”

német külsô „idézet“
vagy »idézet«
vagy «idézet»
belsô „külsô és a ,belsô‘ idézet“
vagy »külsô és a ,belsô‘ idézet«
vagy «külsô és a ,belsô‘ idézet»

spanyol külsô ”idézet”
belsô ”külsô és a ”belsô” idézet”

9. táblázat
Néhány nemzet idézôjel-formátuma



tör de lôp rog ram is meri. A ma gyar idé zô jel ugy e bár alul ny it, fölül zár egy
99 for má jú jel párr al („,”), rá adá sul a nyi tó idé zô jel ta pad az utá na kö vet -
ke zô ka rak ter hez, a zá ró pe dig az elôt te lé vô höz. Még egy pr ob lé ma fel me -
rül. Mi a he l yzet az idézeten be lü li idé zet tel? Magy ar nyel vû szö veg ek ben
ez rop pant eg ysze rû. A „kül sô és a »bel sô« idézet” alak ját a pél da mut at ja.
A belsô idé zôj elpár ugyan úgy ta pad, mint a kül sô. Rá a dásul a ma gyar nyelv -
ben – bár mil yen hosszú is az idé zet – az idé zôje let csak az ele jén kell meg -
nyit ni és annak vé gén zár ni. Ide gen nyelv ek ben – a ma gyar tól el té rô en –
hosszabb idéz e te ket minden bekezdés elején új ra le het nyit ni, de b ezá r ni
csak egyszer kell, az idé zet vég én. A 9. táb lá zat né hány nem zet idéz ô jel-for -
má tu ma it mut at ja be. Fi gyelj ük meg, hogy a fran ci át ki vé ve va la mennyi idé -
zô jel a mag yar hoz ha son lóan ta pad. A német ugyan több le het ô sé get is fel -
kí nál, egy k iad vá nyon be lül azon ban csak egy-egy meg old ást hasz  nál-
ha   tunk.

Zá ró je lek, fe r de törtvonal
A ke rek zá ró jel pár és a fer de tört vo nal meg kü lönbö z te té se ugyan csak in do -

kolt. Keverésük, ponto sab ban a ke rek zá ró jel pár hasz ná latá nak mell ô zé se az író -
gé pes kor szak kö vetk ez mé nye – ott ug yan is nem volt ke rek zá ró jel pár, csak fer -
de tört vo nal. A fer de törtv o na lat ki zá ró lag egy sor ba írt tör tek (2/3, (x – 5)/2
stb.), mérté kegy sé gek (m/sec, N/m2 stb.) írá sá hoz, il let ve pró zai szö veg közé
fo ly ta tó la go san sz e dett ver si dé zet ek so ra i nak el vá lasz tásá ra („Már ta, hajad, /
bronz-aja kad / ké ri s lá zad a vá gyam / illa to zó, / vészt ok o zó / cs ók ba le hel ni
be lá gyan.”) haszná l juk. Ut ób bi eset ben a ferde tört von al elôtt és után is szó -
köz sze re pel. Fol yó szö veg ben a ke rek zár ó jel párt hasz nál juk a köz bev e tett meg -
jegy zés ek, péld ák, ma gya rá za tok elk ü lö ní tés é re, mint ah ogy az eb ben a be kez -
dés ben is lát ha tó.

Hár mas pont
A hár masp ont (ell ip ses) idé ze tekn él al kal maz ha tó akkor, ha az idé zet mondat

kö zep én kezdô dik vagy fe je zôd ik be, il let ve ha meg sza kad. Alk al ma zási pél da:
„…így kez dôd ik. Itt van … a köz epe, ezt köve ti a vé ge…”. Mint látható a
hárm as pont kez dés kor a mö göt te lé vô, a vé gén az elôt te lé vô szó hoz ta pad, kö -
zé pen az on ban sz ó kö zök kel el vála szt va ma gá ban áll. A hár masp on tot szó köz zel
vált o gat va haszn ál hat juk táb lá zat ban vagy tar ta lomje gy zék ben a szem ve ze tésé -
re. Olyk or fo lyó szö veg ben is elô for dul, a gon do lats or fél be ha gyá sára ut al va,
ilyen kor ta pad az elôt te lé vô szóh oz. Nem he lyette sít he tô há rom pont tal, mert
az túl kes keny, a pon tok kö zé tett szó kö z zel ped ig túl szé les len ne, egy-két pont
új sor ba ke rül é sé nek le he tô ség é rôl nem is be szélve.
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Gon do latj el, kis kö tôj el, elvá lasz tó jel, mí nusz elô jel
A gon do latj el és az el vá lasz tó jel meg kü lönb öz te té se szin tén a tör de lô felada -

ta, bár a jó be író ezt (hu mán szö ve gekb en) meg te szi hel yet te olyan ér te lemben,
hogy az elvá lasz tó je let, kö tô jel et, di vizt (hyphen) a szo kás os mó don (-) ír ja, s
ugyan cs ak az író gép ha gyo mány ból ere dôen a gondo lat jel, félk virt mí nusz, elô jel
(en dash) he lyett egyen l ôség je let (=) üt be. Amennyib en a szö veg más hol nem
haszn ál egyen lô ség jel et, ak kor a cse re au t oma ti ku san el vé gez he tô. Gon do lat -
jelet, gon do lat jelpárt hasz ná lunk – mint ahogy azt ez a pél da is mu tat ja – egy
mon dat ba be szúrt má sik gon do lat elkülönítésére. Ily en kor a gond o lat jel elôtt
és után is sz óköz áll. A gondo lat jel hasz ná lat á nak más ik módja ma gyar nyel vû
re gé nyekb en, no vel lák ban a pár be széd meg je len í té se. Ek kor min den be szé lô nek
gondo lat jel lel nyitunk új be kez dést. A go n do lat je let szó köz kö ve ti, és utá na kez -
dô dik a mo n dat (– Teg nap tör tént…). Ha a gon do lat jel he lyett kis kö tôje let,
div izt írt is a be író, a szó közt min den kép pen ki tes zi. A tör del ô nek a di vizt kell
gon do latj el re, félk virt mí nusz ra ki cse réln ie. Az itt szerep lô szó közzel is prob lémá -
ja lesz, an nak meg ol dá sá ra nem so kára rátérünk. Gondolatjelet használunk még
eg ymás alat ti új so rokba kez dett fel sor o lá sokra, a szó köz prob lé ma itt is az elô -
zôhöz ha son ló.

Ugyan csak gon do lat jel et kell kitenni szám tartományok számértékei kö zé
(18–20 oldal, 1703–11-ig). Il yen kor azonb an nincs szó köz, a gon do lat jel egya -
ránt tapad az elôt te és az utá na ál ló szám hoz, ak ár csak egy szer zô pár os ne vénél
(Kiss–Ko vács), vagy a magyar–angol mérkôzés, illetve a fizika–kémia szakos pá -
rok nál. Am ennyi ben a szer zô pár os teljes ne ve sze re pel (pl. Kiss Ká roly és Ko vács
Kázmér), ak kor nem szedhe t jük szó köz nélk ül, mert az egyik em ber ke resztn e vét
a má sik ve ze ték ne vé vel kötnénk össze, mint össze tar to zó kat. Ugyan  ak kor a szó -
kö zös szedés sem me geng e dett. A hel yes megoldás a spá ci ummal va ló sze dés, ilyen
ese tek ben spá ci u mot kell ten ni a gon dol at jel elé és mö gé. A spá cium egy nag yon
kes keny szó köz, olyan kes keny, mint amek ko ra egy mon dat vé gi pont kar akt er
szé les sége. A spá ci um – mond ják még pont hossz köz nek is – kü lön karakter, a
tör de lôp rog ramból meg fel e lô bill en tyû kom bi ná cióv al be vi he tô a szö veg be.

Csak an gol nyel vû szö -
veg ek ben ha sz ná la tos még a
kvirt mín usz (em dash), de
min dig tap ad az elôtte és
utána lé vô szó hoz. Ma gyar
ny el vû fo lyó szö ve gekb en
nem hasz nál ha tó! Egyet len
alk al ma zásk ént könyv vé gi
mu ta tók ban vagy pl. te le fon -
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- diviz, hyphen (kötôjel, elválasztójel)
– félkvirtmínusz, en dash (gondolatjel)
— kvirtmínusz, em dash (nagykötôjel)

10. táblázat
Kötôjelek



könyvb en az azo nos szó val/név vel kezdô dô kö vet ke zô sor ban a szó/név he lyet -
te sí té sé re hasz nál juk (Nagy Andr ás — Bé la — Cecília). A 10. tábl á zat e há -
rom kö tô jel et mu tat ja be.

A kv irt az ak tuá lis be tû nagy ság négy ze te (pl. 12 pon tos betû nél egy olyan
négyzet, amelyn ek ol dala ép pen 12 pont). A be tû típu sok döntô több sé gé ben
– de a klasszi kus be tû típu sok nál min den kép pen – a kis em be tû olyan szé les,
hogy ép pen ki tölt egy ily en négy ze tet. A kis en szél es sé ge pe dig en nek éppen
a fe le. A gon do latj el és a nagy kö tô jel ma gyar és an gol szak kife je zé sei innen szár -
maz nak.

Az írás jel ek kö zött négy olyan is szer e pel, ame lyek al kal ma zá sa kor elôt tük
egy spá ci umot ajánl a ti pogr á fia. Ez ek a ket tôsp ont, a pon tos vesszô, a fel ki áltó -
jel és a kér dô jel. Ha szo kás os mó don, köz vet le nül az ôket meg elô zô szó vé gén
áll nak, akk or túlsá go san ta padn ak ahhoz, olyan mintha a szó hosszabb le n ne
egy kes keny kar ak ter rel. A spá ci um egy kis tá vol sá got tart, le ve gôt visz a szó és
az írás jel közé. Te kin tet tel ar ra, hogy egy hosszabb mû ben akár több ezer is
elô for dul be lô lük, jobb, ha a tör de lô a Fon tog rap her rel ál lít ja be e négy ka -
rakter bal ol dalán a kívá nt közt, mert ak kor az vég le ges, több ször fel hasz nál -
ható me gol dás, mint ha min den mun ká nál az összes kívánt hely re be told a ná a
sp á ci u mot. Spá ci u mot kell még szed ni szá mok nál az ez res, mil li ós, milliárdos
nagy ság re n dek közé (pl. 1234567890), ilyen es e tek ben azon ban min dig kéz -
zel ke ll ki ten ni azt.

Fel so ro lá sok
A fel so rol á sok több faj tája létezik fo lyó szö ve gek ben. Most csak az egy más

alá, új sor ba törde lt fel so ro lá sokra go n do lok, a mon dat kö zi fel so ro lá so kat vesszô
vá laszt ja el egy más tól, és en nek biz to sí tá sa a kor rek tor dol ga. Amennyi ben a
szerzô a mon da ton bel ü li fel so rol ás té nyét hang sú lyoz ni akarja, ak kor a fel so -
rolt ele me ket új sor ba sze det heti, ilyen kor a fel sor olt ré szek vé gén ugya núgy
vesszô sze re pel, mint ha egy so r ba írták vol na ôket. Am ennyi ben az egy
mondaton bel ü li fel so rolt ré szek rész mon datn yi hosszú sá gú ak, úgy pon tos vesszô
a sorvégi el vá lasz tójel. A fel sor o lás – mint már volt ró la szó – gon do lat je lek kel
(–), sôt di vizek kel (-) is kezd ôd het, de al kalm a zha tó dísz pont (•) vagy más kis
jel is. Van azon ban a fel so ro lá sokn ak két faj tá ja, ahol elég sok a ga li ba. Egyik
a sors zá mo zott fe lso ro lás. Ilyen kor a sor szám he lyi  ért ék sze rint jobb ra zárt, utá -
na po nt, majd sz óköz kö vet kez ik, e zut án jön csak a fel so ro lás szö ve ge. A másik
meg old ás az áb é cé be tûi sze rin ti fel so ro lás. Ek kor a be tût egy záró ke rek záró -
jel kö ve ti, majd sz óköz után kez dô dik a fel so rol ás szö ve ge. Itt az ábé cé bet û jét
és a zá ró zá ró je let kur zivá l ni kell. Mi n den más me gol dás (pl. 1;, a., 2.) stb.)
hely te len! Az utolsó két ese tet mut at ja be az 55. áb ra. Ügy el jünk arra, hogy
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egy ki advá nyon be lül csak egy, in do kolt es et ben leg fel jebb két, egy más tól el -
ütô fel so ro lást használjunk.

Tör he tô és tör he tetl en szó kö zök, 
elv á lasz tó- és gon do lat je lek

Tör de lési szem pont ból mo st ér tünk az elô kész í tés lén ye gi rés zé hez. Az elô -
ké szí tô rész ben edd ig felso rol tak a ti pog rá fi ai rész le tek is mer te té se melle tt több -
nyi re arr ól szólt ak, hogy vagy ki kell cse rél ni egy kar ak tert egy má sik ra (pl. di -
viz he lyett félk virt mí nuszt kell be ten ni), vagy szó közt, még pedig az o nos
szé les sé gû szóközt kell be ik tat ni (pl. fel so ro lá sok nál), il let ve sp á ci u mot kell köz -
be sz úr ni (pl. sz á mok, ír á sje lek). A cser ék kel ni ncs külö nö sebb gond. A törde -
lôp rog ra mok Ke res/Cs e rél (Find/Chan ge) pár be széd ab la ka se gí tségé vel a kö -
rülm é nyek tôl füg gô en a cse re auto ma ti kus an vagy kézi vez ér lés sel meg old ha tó.

A szó kö zökk el már több baj van. Leg yen az szá mo zott láb jeg yzet vagy szö -
veg közi dísz pon to zott, szá mo zott, be tûk kel soro lt stb. fel so rol ás, a kö zös bennük
az, hogy a ki emelt ré sz és a fel so rol ás szö ve ge kö zöt ti szó köz sor ki zárt szed és -
nél vá l to zó nagyságú, ezért a szö veg bal ol da la rá gott lesz. Ugyan ez vo nat ko zik
a gond o lat jell el kez dô dô pár be széd ek re is. Az egyik meg ol dás a bal ra zárt, úgy -
ne ve zett sza bad so ros sze dés lenne, de hát a hagy o má nyos, kla sszi kus stíl us töm -
bö sen szed. A meg ol dás az, hogy pár be széde k ben a kezdô gon dola t jel, fel sor o -
lá sok nál a kiemelô jel utá ni si ma szó közt olyan sz óköz zel kell ki cse rél ni,
amely nek a széles sé ge fix. Ezek szer int többféle szó köz lé te zik? A vá lasz ha táro -
zott igen! A si ma szó köz, amit gé pe lés kor le ütü nk, csak egy a sok kö zül, ig az,
a leggyak rab ban ép pen ezt hasz nál juk. Enn ek a sz óköz nek az id e á lis sz é les sé ge
az egy ne gyed, egy ha r mad négy zet köz öt ti ért ék. A tör del ôp rog ram a töm bös
sze dés meg va ló sítá sa kor e szó kö zök mé re tét nö ve li, csök ken ti az ál ta lunk en ge -
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délye zett mér té kig. Min den szó köz  alap ja azonban a kis en be tû szé les sé gû szó -
köz, az úgyne ve zett en sp a ce. Szé les sé ge az ép pen hasz nált be tû tí pus, be tû vál to -
zat kis en be tûjé vel meg egye zô. A tör de lôp rog ram ban meg a dhatj uk egy ne künk
tet szô, na gyon kic si szó köz mé re tét az en space szá zal é ká ban. Az így meg ha tá -
ro zott szó köz lesz a spá ci um. A tör de lôpro g ram is me ri még a fi xen az op ti kai
négy zet kb. egy ne gyed szé les sé gére be ál lí tott int er punk ci o ná lis szó közt. Ezt te -
kinthe t jük ide á lis szó közn ek.

Ugyan csak az en spa ce-bôl ki indu l va, an nak szá za lé ká ban ad hat juk meg a
kö zön sé ges szó köz min i má lis, opti má lis és max i má lis ér té két. Sork i zá rás kor a
tördelôprogram a szó kö zö ket ezen szél sôér té kek közö tt tart ja, és ha el vá lasz tást
is en ged élyez tünk, ak kor an nyi, a sorba még bef é rô újabb szó ta got hoz be, hogy
a szó kö zök nagy sá ga a leg job ban megk ö ze lít se az álta lunk me ga dott op ti má lis
ér té ket. Ezért van az, hogy ké zi vez ér lés sel tu dunk b eho z ni, az az egy-egy rövid
szó ta got még át hoz ha tunk a kö vet ke zô sor ból, mert a szó kö zök mé re tét az op -
ti má lis tól le vi het jük a mi ni má li sig.

A gép, il let ve a tör de lôp rog ra mok még egy sz óközt ism er nek. Ez a fél en
space, az en space szó köz 50%-a, szin tén fix szél es sé gû. Akár hogy is szám o lom,
ez négyfé le szó köz, ame lyek kö zül há rom fix szé les sé gû – eb bôl egyet mi ha tá -
roz hat unk meg –, és csak a ne gye dik vál tozt at ja szé les sé gét az ál ta lunk meg -
adott ha tá rok kö zött, tö re ked ve az op tim á lis ért ék fel vé te lé re. Ez utóbbi a kö -
zön séges szó köz, ame lyet a szó közbil len tyû le nyo má sá val vi he tünk be a gép be.
A töb bit a tör del ôp rog ram ált al meg ha tá ro zott bil lent yû kom bin á ci ók kal ér -
hetjük el. A négyféle szó köz mé re tét mu tat ja az 56. ábra.

A szó közp rob lé má nak ez zel még nem ér tünk a vé gé re. Ugya nis va la mennyi
ed dig tárgyalt szó köz úgyn e ve zett tör he tô szóköz, az az a szó kö zt kö vetô szó
nyu god tan á tke rül het a köv et ke zô sor ba, ha hossza mi att az elô zô ben már nem
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fér el. Cs a khogy van egy pár olyan hely zet, ami kor két, né ha több egy má st kö -
vetô szót sze ret nénk az adott sor ban meg tar tani, vagy pe dig va la mennyit átvin -
ni a kö vet kezô sor ba, de minden kép pen kerü len dô az az eset, ami kor az elsô
szó az egyik, a töb bi pe dig a kö vet ke zô sor ban van. Ilyen kor úgy ne ve zett tör -
he tet len szó közt hasz nál unk. Val a mennyi ed dig tár gyalt szó köz nek meg van a ma -
ga tör he tetl en pár ja, ame lyek az adott tör de lôpro g ram meg fe le lô bil len tyû -
kombiná ci ó iv al ér het ôk el. Tör he tetl en szó kö zök re van sz ük sé günk pél dá ul
mennyi sé gek és mér té kegy sé gük kö zött (15 m, 3 kg stb.), sor szá mo zott nevû
ural ko dók nál a sor szám és a név kö zött (III. Bé la, XIV. La jos stb.), il let ve hí -
res em be rek rö vi dít ve írt neve i nél (Petôfi S. vagy J. S. Bach stb.).

Mon dat ba ékelt má sik gond o la tot – mint ah ogy a pé l da muta t ja – go n do -
lat jelpár kö zé te szünk. Ugyan csak tör he tetlen szó közt kell haszn ál ni ilyenkor a
nyitó gon dol at jel ut án és a zá ró gon do lat jel elô tt. Az az a gon do lat je lek et hoz -
zá kell ra gasz ta ni a közbe ik ta tott gon do lat el sô és ut ol só sza vához. Gondo l junk
a sor tö rés re! Hogy néz ne ki egy ön ma gá ban ál ló nyi tó gondo lat jel a sor vég én,
il let ve egy ugyan ilyen zá ró gond o lat jel a sor el e jén?!

A számok ír á sá nál a spá ci um alk al ma zá sá ról be széltü nk már. Ott törh e tet -
len spá ci umot kell al kal maz ni az egye sek, ez re sek, mil li ók stb. kis el kü löní té -
sé re, mert min denki két kü lön ál ló szám ként ol vas ná azt a szá mot, amely nek
ez re sei az eg yik sor vé gén, egyes ei pe dig a kö vet ke zô sor ele jén álln á nak.
Amennyi ben a sza vak vé gén elô for du ló négy írás je let (: ; ? !) a tör de lô spáci -
um mal húzza el a szó tól, úgy ott is an nak tör he tetlen vál toz a tát kell használnia,
ne hogy a kérdé ses írás jel a kö vetk e zô sor ele jé re ke rül jön.

Nem ta r to zik szoro san ide, azon ban még is szól nom kell ró la, hogy egy re
több ol yan nyom ta tott, fi a ta lok ált al ké szí tett ira t tal tal ál ko zom, ahol el képesz -
tô írás jelhasz nál a tot lát ok. Az írás je lek után egy sze rû en el hagyj ák a sz óközt, foly -
to no san sz e dik a kö vet ke zô szót, még ha új mon dat kez de te, akk or is. Nem
gyô zöm han gsú lyoz ni: a ma gyar írás jel ta pad az el ôt te lé vô szó hoz, de utá na szó -
köz kö vetk e zik (ha csak nem egy újabb írás jel kö ve ti). Kivé te lek a kez dô zá ró jel,
kez dô idé zô jel és a kez dô hár mas pont, mert ezek a mög öt tük lévô szó hoz ta -
pad nak, és fo lyam a tos szö veg bels e jé ben elôtt ük van szó köz, ha csak nem egy
má sik írás jel elô zi meg ôket. Ki vé tel még a ki s kö tô jel, mert az ta pad az elôt te
és a mö göt te lé vô szóh oz egya ránt. Ugyan csak ki vét el a gon do lat jel, mert az
sze mély névpár ok és szám je gyek kö zött a kis kö tô jel hez haso n ló an mi n dkét irány -
ban ta pad, más ese tek ben visz ont szó köz van elôtte és utá na is. A ta pa dás ba
be le ér tem a szük sé ges he lyeken a spá ci um be ik tatá sát.

Az el vá lasz tó je let (hyphen) so kszor a mí nusz (-) billentyû le nyo más á val ír ják
be. Azonb an ha a törd e lô, a be író vagy – ami leg több ször elô for dul – a szer zô így
vá laszt el, ak kor ug yan a sor vé gén, a he lyén lát szik az el vá lasz tó jel, de to vább ra
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is lát ha tó mó don ott fog vir í ta ni a szó és a sor köz e pén, ha a tör de lés be tol dás
vagy a lap tü kör, il letve a ha sáb szé less ég meg vál toz ta tá sa, ne tán be tû tí pus vagy betû -
fo ko zat cse réje mi att meg vál toz ik. A jobb ol dali sh ift mell et ti bil lent yû in kább a
kiskötôjel szer e pét töl ti be (pl. egy-egy, két-há rom, ha-ha stb. ese tén) és per sze
ezek a szó kap cso la tok ugya nott el is vál aszt ha tók, ha ép pen ott ér vé get a sor. Az
iga zi, úgy ne ve zett lágy el vál asz tás – for má ra, ki né zet re egyéb ként ugyan ilyen je lét –
az el vá lasz tóp rogram he lyezi el egye lôre lá t ha tat lan mó don a tel jes szö veg ben a
szó ta gok kö zé. Az el vál asz tott szöv eg ki né zet re ugya nol yan, mint az el vá lasz tás elôtt
volt, de kar ak ters zá ma lén ye ge sen megnô a bevi tt el vá laszt ó je leknek kö szön he tô -
en. Ezek a lát ha tatl an el válasz tó jel ek va lój á ban nem meg jele nít he tô ve zér lô je lek (el -
sô 32 kar akt er kód), és látható el vála sz tó jel csak ak kor lesz be lô lük, ha a sor vé gén
sze re pel ve a tör delô p rog ram b eszúr mö gé jük egy iga zi, lát ha tó el vá lasz tójel et. Ez a
lágy, csak a sor vé gén meg je le nô el vá lasztás ter més ze te sen kéz zel is be vihe tô, az
adott tör delô p rog ram meg fe le lô bil len tyûk om bi ná ci ó já nak is mer e té ben.

Az a hely zet, hogy leg alább elv ben tel jes mérté k ben meg kell kü lönb öz tet -
ni egy más tól három, ki né zet re tel je sen azon os je let. Ezek a kis kö tô jel (né ha-né -
ha), val a mint az el vá lasz tás (el-vá-lasz-tás) je le. Te kint sük az el vá lasz tás jel é nek
a ru gal mas (tör he tô) el vá lasz tás je lét, ame lyet az el vá lasz tóprogr am min den szük -
sé ges hely re le tesz, de lát ha tó vá csak akk or vá lik (a sor végén), amik or az szük -
sé ges. A kis kö tôjel mi n dig lát ha tó és tör he tô is. Emel lett szük ség ünk len ne még
egy, te r mé sze te sen mind ig lát ha tó, de tör he tet len kis kö tô jel re. Utób bi ra azért,
hogy az „…ad junk az egyenlet min dkét ol da lá hoz (x–2)-t, majd…” té be tûje
sze ren csétl en esetb en ne hogy át ke rül hes sen a kö vet ke zô sorba.

A tör de lôp rog ra mok ezt a prob lé mát ki csit zav a ro sabban ug yan, de meg -
oldják. Lé te zik a min dig lát ha tó és törhe tô kis kö tô jel (a jobb shift melletti bil -
len tyû, a tö r de lôp rog ra mok ter mi no ló giáj á ban elválasztójel), amely a sor be l se -
jé ben kis kö tôj elké nt, a sor vé gén pedig el vála sz tó jelk ént is al kal maz ha tó, csak
el ne ke rül jön onn an. Lé te zik az úgy ne veze tt lágy elvá lasz tás, ame ly tetsz ô le ges
hely re be tehe tô, de csak a sor vé gén vá lik lát ha tó vá. Ugyan csak lé te zik a nem
tör he tô elv á lasz tás.

A tör de lôp rog ra mok a fen ti ek mel lett ter mé szet e sen ismerik még a törhe -
tet len en dasht (gon dolj unk a Kiss–Ko vács pá ros ra, il let ve a szá mok elô je lére)
és a min dig törhe tô em dasht is (an gol nyel vû szö ve gek hez).

TÖR DE LÉ SI PRÓ BA

Ami kor a tör de lô ki vá lo gat ta a hasz nál ni kí vánt be tûtí pu so kat, fon to kat, és
biz to sí tot ta azt is, hogy meg le gye nek a sz ük sé ges kar ak ter ek, akkor át térh et az
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el ô ké szítés kö vetk e zô prob lé má jára, amellyel a teljes szöveget a kenyérbetû egy
bekezdésére formázza át, és elvégzi a szükséges cseréket.

A ti pog rá fus meg ha tá roz ta az ol dal, a lap mére tét, ezt köv e tô en döntött a
marg ók ról, s ezzel együtt rö g zí tet te a sze dés tük ör nagys á gát is. A törde lô jól te -
szi, kü lönö sen hosszú ki ad vá nyok es e té ben, ha az er e de ti ki ad vány mé ret é tôl
füg get le nül tör delô p rog ramj á ba be hív egy ál ló A/4-es la pot, és ki csi fel sô, illet -
ve al só margókkal olyan széles tük röt ál lít be raj ta, mint amilyet a ti pog rá fus
a ké szülô ki advá ny hoz meg ha tá roz ott. Eb be a tü kör be a szö veg szer kesz tô bôl be -
foly at hat ja a ki advá ny tel jes, két szer kor rek túr á zott szö veg ét.

Hang sú lyo zot tan a me nü pon tok at – nem ped ig elôre el ké szí tett stí lust –
hasz nálva az egész ki ad ványra beá l lít hatja a ke nyé rsz ö veg be tû típ u sát, fo koza -
tát, sor tá vol sá gát, igaz í tá sát, be hú zását, egy nor mál be kez dés for má já ra hoz va
ez zel a teljes sz ö ve get. Stílus azért nem hasz nál ható, mert akkor elvesznének a
szerzô, be író ál tal ki a la kíto tt szö veg kö zi ki emel é sek, jegy ze tekre uta ló, fel sô in -
dex be tett sors zá mok, eset le ges szö veg kö zi kitevôk, al só in dexek stb. Az így el -
men tett, meg for má zott szö veg lesz a k iin du ló pont ja az el vá lasztá s nak és az írás -
je lek hasz nál a ta cím szó alatt meg foga l ma zott be szú rá soknak, kar ak terc se rék nek,
pontosításoknak.

A szö ve g-el ô ké szí tés két kor rek túrafor du ló ja alatt a ki nyom tat ott pél dá nyok
ép púgy bal ra zártak és elválasztás nél küli ek, mint a kép er nyôn lá tha tó szö veg.
Igaz, a Word sok hel yen már magy ar nyel vta ni prog ram ok kal (el vá lasztópr og -
ram, szino ni masz ótár, hel ye sí rás-elle nôr zô stb.) együtt kap ha tó, azon ban ezeket
in kább a csak Word ben dol go zó tit kár nôk hasz nál ják. A nyom dai el ôké szí tés
be írója sem mit sem vá laszt el, ez a tör de lô fe lada ta. Az el ô zô b ekez dés ben le -
ír tak alap ján meg for má zott szö vegre a tör de lô rá en gedh e ti a ki ad ványsz er kesztô
elv á lasz tóprog ram ját, de ha ak ar, akkor akár he lye sír ás-el le nôr zést is vé gezt et -
het ve le. Az el vál asz tás után men tés kö vet ke zik, és kez dôdh et a ka rak te rek cseré -
je, be szú rá sa.

A tör delô akár au to ma ti ku san, ak ár ké zi ve zér lés sel egy-egy cserét a tel jes
szöv e gen vé gig meg csi nál hat. Pél dá ul a szó köz, kis kö tô jel, szó köz hár maso kat
szóköz, gon do lat jel, szó köz hár mas ok ra cse réli au to mat i ku san. Ezzel ugyan nem
cser élt ki min den kis kö tô jel et gon do latj el re, de a nagy ré szét igen. Ez után egy
retu rn, kis kö tô jel, szó köz hár mas kere sé se után azt re turn, gon dola t jel, sz óköz -
re cse rél ve (ezek a pár be széd kez dô vagy fel so ro lás ele jén álló go n do lat je lek) már
szin te az összes kis köt ô je let ki cse rél te gon dol at jel re. Ami még hát ravan, az a
szá mok és a név párok kö zöt ti cs e re. Ez kis kö tôj el re va ló ke resé s sel, ké zi ve zér -
léss el (cse ré vel, il letve a következô ke re sé sével) el vé gezhe tô. Amennyib en a gon -
dola t je let egye nlô ség je llel he lyet te síte t ték, és a szö veg má shol nem tart al maz
egyen lô ség je let, ak kor még könnyebb a tördelô dolga. Az el ô zô péld á hoz
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hasonló an hosszabb-rö vi debb idô alatt az ös szes kar ak ter cse rét elvé gez he ti. A tör -
he tetl en spá ci u mok bes zú rá sa ugya nígy el vé gez he tô. A gon do latj e lek elôt ti,
mögöt ti sz ókö zök tör het et len szó köz re va ló cseréje ugyan így meg old ha tó.
A szám  je gyek kö zé a há r mas ta go lást elô se gí tô tör he tet len spác i u mok be il lesz -
té se azon ban csak a szö veg vég ig né zé sé vel (nem ol va sás á val!) old ha tó meg. 

A tör de lô jól te szi, ha min den ke res-cse rél vagy be szúr for du ló után men -
ti a fá jlt, mert vissza von ha tat lan té vesz tés a leg jobb igye kezet mel lett is elô for -
dul hat, s ek kor men tés nél kül bec suk hatja az el ron tott mun kát, és b ehív hat ja
az elô zô for du ló vé gén el men tet tet. A men tés mell ett az sem árt, ha egy ke res/
cse re táb lá za tot ve zet, min dig gond o san be ír va, hogy mi lyen ka rak tert vagy
karak ter cso por tot ke rest et ép pen, és azt mi re cse réli ki. Me gjegy zésk ént oda ír -
hat ja a sor ba azt is, hogy mi a cél ja ez zel a cse ré vel. Így le ír va egy szerû nek
látszik az egész fo lyamat, de ne fe ledjük, hogy egy-egy kézi vez ér lé sû ke re sés és
cs e re akár egy fél nap ig is el tart hat. Né hány hi ba a leg jobb igye ke zet mel lett is
ma rad a szövegben, de hát ar ra ta lál ták ki a kor rekt ort, hogy és z re ve gye és jelöl -
je azok at. A le írt foly a mat vé gé re – fôleg irod al mi szö ve gek es e tén – a neh e zén
már túl is va gyunk.

A próbatör delés fájl ja – mi vel a ki adv ány tel jes szöve gét tar talma z za – akár
több  száz ol dal hosszú leh et. Ami kor a tör de lô majd be ál lít ja az iga zi la pmé re -
tet és ve le a la p tük röt is, az ol dal ak száma to vább növe ked het. A kör zet ek,
nyom dai dísz ek, eset le ges met sze tek, ábr ák be eme lé se majd a fájl mé re tét nö -
ve li meg. A nagyméretû, túl sá gos an hosszú fájl ke zel é se pe dig a számítógép se -
bes ségé tôl, kap a ci tá sát ól füg gô en ne héz kes sé vál hat. A törd e lô nek kell e ldön te -
nie, hogy a pró batör de lés fá jl já nak szövegét egyben vi szi-e át a ki ad vány
tényle ges ol da la ira, vagy több rész re, több fájlra dar a bol ja azt. Utób bi esetb en
a pag i ná zás nál a kez dô ol dal ol dal szá mát meg ad va a tör del ôp rog ram enn ek páros
vagy pá ratl an vol tát fi gyel em be vé ve a bal vagy a jobb olda lon in dít ja az újabb
részt. Mi a tov áb bi akban úgy vesszük, hogy a ki advá ny tel jes szö vege egy darab -
ban ma rad. A lap tü kör a ha gyo mány os stí lus ban is le het többha sáb os, mi azon -
ban egyha sáb os tükröt ké p ze lünk el ki ad vá nyunk számá ra, ahol a több ha sáb
mi att el té rô meg ol dást kel le ne alk al maz ni, ott azt je lez ni fog juk.

TÖRDE LÉS

Egy kis A/5-ös szó ró lap on ké szült rész le tes ál láshi r de tés szö ve ge is le het
klasszikus stílu s ban tör delt, még is az ilyen ki ad vá nyok döntô há nyad át a könyv
vagy könyv jel le gû ki ad vány, tu do má nyos fo lyó i rat stb. ad ja. A szó rak oz ta tó
he til a pok, ma ga zi nok, il letve na pi lap ok tör de lé se – a sok szö veg el len ére –
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egészen más lap ra tar to zik, ró luk az il lusztr a tív ki ad ván yok kö zött, a következô
kötetben lesz majd szó.

Egy könyv szö ve ge a fô szöv e gbôl és az úgyn e ve zett já ru lé kos ré szek bôl áll.
Eze ket a ré szek et egé szí tik ki a tech ni kai kel lé kek (ol dal szám, élô fej, mar gi ná -
lis, ini ci álé). A könyv egyes ré sze i nek egy ér tel mû, vilá gos el kü lö ní tése a ti pog -
rá fus és a tör de lô fel ada ta. A könyv nyom tatás év szá za dai sor án egy ér tel mû en
ki al a kult a könyv eg yes rész e i nek he lye, a könyv szer kez e te. A já ru lé kos ré szek
egyik fe le a fô szö veg elôtt, a töb bi amö gött fog lal he lyet. Egye dül a tar tal om -
jegyzék helye nem egy ér tel mû, ugyan is tu do mány os mû vek ben, is me ret ter jesztô
ki ad vá nyok ban az 5. ol dalon kez dôd ik, szép i ro dalmi mûv ek ben, ver seskö tetek -
ben pe dig a könyv vé gé re ke rül, csak a ko lo fon (és impr esszum), ill et ve az eset -
le ges in for má ciós, ke res kede l mi ol da lak ke rül nek a tar ta lomj egy zék mö gé.
A könyv egy es ré sze i nek so rrend jét, azok ol dal szerinti elhelyezését a 11. táblázat
mutat ja be.

A könyv része Elhelyezése

Szennycímoldal 1. oldal
Sorozatcímoldal 2. oldal
Címoldal 3. oldal
Copyrightoldal 4. oldal
Tartalomjegyzék (tudományos, 
ismeretterjesztô mûvekben) lehetôleg az 5.,

de mindig páratlan oldal
Ajánlás mindig páratlan oldal
Mottó lehetôleg páratlan oldal
Elôszó mindig páratlan oldal
Köszönetnyilvánítás
(ha nem része az elôszónak) amennyiben lehet, páratlan oldal
A fôszöveg egyes részeinek 
címoldala (ha van) mindig páratlan oldal
Rész címoldalának hátoldala 
(mindig vákát oldal) mindig páros oldal
A fôszöveg elsô fejezetének 
kezdô oldala mindig páratlan oldal
A fôszöveg további fejezeteinek 
kezdô oldalai folyamatos, új oldal, új páratlan oldal 

– a tipográfus döntése szerint
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A könyv része Elhelyezése

Elsô jegyzetoldal (ha nem lábjegyzet 
vagy fejezet végi jegyzet) amennyiben lehet, páratlan oldal
Irodalomjegyzék / Bibliográfia mindig páratlan oldal
Utószó mindig páratlan oldal
Függelék mindig páratlan oldal
Kronológia amennyiben lehet, páratlan oldal
Szakkifejezések jegyzéke amennyiben lehet, páratlan oldal
Rövidítések jegyzéke amennyiben lehet, páratlan oldal
Illusztrációk jegyzéke amennyiben lehet, páratlan oldal
A könyv szerzôi / Közremûködôk amennyiben lehet, páratlan oldal
A könyvben közölt írások jegyzéke mindig páratlan oldal
Mutatók mindig páratlan oldal
Idegen nyelvû tartalomjegyzék 
vagy rezümé mindig páratlan oldal
Tartalomjegyzék (szépirodalmi mûvek,
verseskötetek esetén) mindig páratlan oldal
Kolofonoldal (kolofon és impresszum, 
ha nem a 4. oldalon van) utolsó páratlan oldal
Kolofon, ha külön oldalon szerepel utolsó elôtti páros 

vagy utolsó páratlan oldal
Impresszum, ha külön oldalon szerepel utolsó páratlan vagy páros oldal
Információs és kereskedelmi oldalak 
(amennyiben vannak) az eddigiek után az utolsó egész 

nyomdai ív végéig tetszôlegesen

11. táblázat
A könyv részei és elhelyezésük kialakult rendje

Mi vel az elô zô – Ter ve zés, a klassz i kus stí lus – fe jeze t ben na gyon sok ti pog -
ráf i ai rész le tet, a ter ve zés nél, tör de lésnél egya ránt fel hasz nál ha tó meg old ást is -
mer  tet tem, most vé gig menvén a szöv e ges ki ad vány eg yes ré sze in csak azok ra a
tör del é si rész le tek re té rek ki, ame lyek rôl még nem volt szó.

Cím ne gyed ív
Az elô zé ket nem szám ol va a könyv el sô négy ol dala. Rendre szenny cím ol -

dal (szenny cím lap), so ro zat cí mol dal – eset leg a szer zô arc ké pe, cí mol dal (bel sô
cí mlap) és copy righ told al. Pa gi nát a cím ne gyedív ol da la i ra so ha sem tesz ünk.
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A szenny cí moldal ha gyo má nyo san a lap tü kör felsô élén kö zépre vagy bal ra
iga zítva vi szony lag kis mé re tû (vagy a leg ki sebb cím fo ko zat, vagy a ke nyér szö -
veg ver zálja) be tûk kel két sorb an tar tal maz za a szer zô ne vét és a mû cí mét, eset -
leg a kö tet szá mot. Szer e pe a még kö tetl en köny vtest azo no sí tá sa, a cím ol dal vé -
delme. Ti pog rá fiá ja le gyen vissza fo gott. Amennyib en a szer zô ne ve és a mû
címe egy sor ba ke rül, úgy azo kat va lami lyen jel lel (csil lag, dís zpont) vá lasszuk
el.

A so ro zatc í mol dal a so ro zat töb bi tag já nak ada ta it (szer zô, cím) is mer te ti,
vagy a szer zô arc ké pét tar talma z hat ja egy rö vid ké palá íráss al, illet ve akár a szer -
zô alá írás á val. Ezen az ol da lon ke rül el he lyez és re (fe lül) a so roz at szer kesz tô neve
is. A soro zat szerk esz tô szó és a név kö zé ne te gyünk ket tôs pon tot, aho gy a töb -
bi ha son ló esetb en sem. Amennyi ben egyik sincs, ak kor üres, úgy ne vez ett vákát
ol dal. A so ro zat töb bi tag já nak cí mei és szer zôi a ke nyér szö veg be tûib ôl szed -
he tôk, ta gon ként egy más tól akár üres so rok kal el vá laszt va, kö zépre iga zít va, az
ol dal on ver ti ká li san az arany met szet szer int elhe lyez ve. Ez az el he lye zési mód a
lap és nem a tü kör hoss zan ti mé re téb ôl ki von ja az el hely ez ni kí vánt szöv eg füg -
gô leges mé re tét, és a ma ra dé kot oszt ja el az aranym et szés sze rint, fe lül re a ki -
sebb (mi nor), alul ra a na gyobb (major) részt téve, ahogy az az 57. áb rán meg -

teki nt he tô. A so ro zat eg yes címeinél csak
a cím el sô be tû jét szed jük ver zálb ól (a ne -
vek ki vé te lé vel). Üg yel jünk ar ra, hogy ez
az old al zsúfo lt sá gá val, hang sú lyos vol tá -
val ne vo n ja el a fig yel met a ná la sok kal
fon to sabb har ma dik olda l ról. Vi gyáz zunk
arra is, hogy a sor o zat címo l dal a cím ol -
dall al együtt egy ti pográ fi ai egy sé get al -
kot, te hát megf or má zá suk nak har mo ni -
zál nia kell egy más sal.

A cí mol dal, avagy a belsô cím lap ma
csak a sz er zô ne vét és a mû cí mét, esetleg
al cí mét – mint sor cso por tot – tar talma z -
za, mel lette egy má sik sor csopor tot al kot
a ki adó emb lé má ja, a ki adó ne ve, a ki adás
he lye, éve. Más a mai cím ol dalon nem
sze rep el. A cím ol da lon a bib li og rá fi ai hi -
vat ko zás öt al apa da tát (szer zô(k) ne ve, a
mû cí me – al címe, ki adó ne ve, ki adás he -
lye, éve) min den képp en sze re pelt et ni kell!
El hagy ni egyi ket sem le het! Gon dol juk
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Na gyobb szö veg rész arany met szet
sze rinti el he lye zése



meg: a bibli og rá fiai hi vatk o zá sok
szinte min dig a cím ol dal ról ké szül -
nek. Az innen hi ány zó adat leg több -
ször máshol sem sze re pel a kö nyv -
ben. Ré geb ben per sze egy ki csit más
volt a he l yzet. A bar okk, a ro ko kó
ko rában a cím ol da lak – a ma i ak hoz
képest – zsú folt ak, túl dí szí tet tek vol -
tak. Példa az 58. ábrán ta lál ha tó. 

A sor cso por tok el hel ye zé sé rôl volt
már szó a ter ve zé si fe jez et ben, most
azok ki ala kí tá sát sze ret ném tisz táz ni.
A cí mol dal el sô sor cs o portja szer zô,
cím, esetleg al cím össze ál lí tású, te -
hát két-, max i mum hár om so ros sor -
cso port. A klasszi kus ti  pog  rá fia sor -
csopo rt ja min dig kö zép  re igaz í tott
so ro kat ta r tal maz. Hag yo má nyos
stí lu sú köny vek ben a cím sor ok eset -
le ges bal ra iga zí tása, ne tán egyes sza -
vak kim oz dí tá sa már a mo dern ti -
pogr á fia be üté se, ez ek rôl majd ott
lesz szó. Most a sor csopor ton be lül
az eg yes so rok hosszának kialakí -
tását, a so rok hosszának egym ás hoz
va ló vi szo nyát tár gyal juk. Ebbe a rész letk ér dés be a ti pogr á fus szin te so hasem
szól be le – a tör de lôre bíz za –, pe dig na gyon fon tos a so rok helyes ará nya i nak
kial a kí tá sa. A sor cso port tá r gya lá sá ra ugyanitt, a cím ol dal nál kerül sor, azonban
sor cs o port le het egy több so ros fejezetcím, cso mag o lás, sz ó ró a nyag, meg hívó, le -
vé lfej, pla kát stb. néh ány so ros köz lé se is. Sor cso por tot al kot még a könyv ben
a ko lo fon vagy az imp resszum. A sor cso port ta r tal mi lag al kot egy logi kai egy -
sé get, a cso por ton be lü li tag o kat, a soro kat azok jel en tô sé gé nek meg fe lel ô en kell
hang sú lyozni, egy más hoz vis zo nyítva ará nyít a ni, hogy az után a sor cso port már
mi nt egy ség ke rül jön kap cso lat ba az ol dal töb bi el e mé vel. Ezt az el kül ö ní tést,
hang súl yo zást meg te hetj ük egy be tû tí pus egy vál to za tán belül egy sze rû en a mé -
ret meg vált oz ta tá sá val, élh e tünk a változatok (ver zál, fett, kon tú ros stb.) al kal -
ma zá sá nak lehe tô sé gé vel, de al kal maz ha t juk akár a be tû tí pus ke ve ré sét is. A lé -
nyeg az, hogy ha van a sor cso por ton be lül hang sú lyos elem, ak kor azt emel jük
ki. Pél dá ul Kov ács Jó zsef Me ta morf ó zi sok cí mû b emu tat ko zó köteténél a
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Mai szem mel zsúf olt nak ha tó címoldal



metamor fó zis ok mû fa já tól füg get le nül ez a szó le gyen a sor cso port ki emelt ele -
me, mert töb bet sej tet, mint a szer zô ne ve. Ugyan ak kor amennyi ben Ko vács
Jó zsef az ez red for duló le galább húsz beste l lert ma ga mö gött tu dó si ke res szer -
zô je, ak kor a mû cí me el tör pül het a szer zô ne ve mel lett. Né hány pél dát mu tat
az 59. ábra.

A sor cso port so rok ra tö rése nyil ván val ó an é rte lem sze rû, a sor cso por ton bel ül
nincs el vá lasz tás. Amennyi ben a szöveg ér tel me több tö ré si le he tô sé get is meg -
en ged, úgy érdemes ki pró bál ni min det, hogy a ren del ke zés re ál ló lehe tô sé gek
kö zül ki vá laszth as suk a leg jobb me gol dást. Ál ta lá nosan az mond ha tó el, hogy
a sor cso port sor a i nak hossza vagy te l je sen egy fo r ma le gyen, vagy egy más tól lé -
nye ge sen kül ön bö zô, de az egyik sor ne le gyen ar ány ta lan ul hosszú a má sik hoz
vi szo nyít va. Itt is, mint min den ütt, jól eli gazít ben nün ket az arany mets zés. Ha
a sor cso port le ghosszabb so rát a tel jes szak asz nak te kint jük, ak kor a kö zépsô
hossza köz e lít sen a ma jo ré hoz, a leg rö vide b bé pe dig a minoréhoz. Így bizto san
meg fe lel ô ek lesz nek a so rok hosszai a sor cso por ton be lül, jó lesz a sore sés. Nem
me gol dás az sem, ha a má sik nál ép pen hogy csak rö vi debb sort ri t kí tás sal tesszük
a társ á val meg egye zô hosszú sá gú vá. Ilyen kor in kább ke res sünk más tö rést a so -
rok szá mára, vagy ha ez nem meg old ha tó, ak kor hasz nál junk másik betûméretet,
-vált o za tot, -típ ust. Egy két so ros cím két so rá ban te r mé sze te sen meg en ged hetet -
len a be tûk bár mi lyen jel lem zô jé nek el té rése. A 60. áb ra két- és hár om so ros
sorcso por tok so rhossza in ak ki ala kí tá sára mu tat pél dá kat. Az át hú zott me gol dá -
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59. áb ra 
Hang súly vál to zás 
a sor cso port on be lül

SORCSOPORT HANGSÚLYVÁLTOZÁSA
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sok hibá sak, a kér dô je le sek nem min dig szere n csé sek. A szürke fo lt na gyobb
rit kí tá sú szöve get mu tat, mint a fe ke te. Szívleljük meg ezeket az ajánlásokat.

A cím ol dal két sorcsoportjának szö ve ge több nyire ver zál kia la kí tá sú, má r -
pe dig minden ve r zál szö veg igény li az egali zá lást, mégp e dig an nál in kább, mi -
nél nag yobb fok o za tú be tûkb ôl áll. A be tû ter ve zô meg ter ve zi az egyes be tûk szé -
le ssé gét (set width). E szé les ség en be lül fog lal he lyet ma ga a be tû, mind két ol da lán
egy-egy kis közzel, az ol dal tá vol ság gal (side bearing). Az egyik betû bal ol dali s
az ôt kö vetô betû jobb ol da li ol dal tá vol ságá nak össze ge ad ja meg a két be tû
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60. áb ra 
Két- és három soros
sor cso por tok 
ki al a kí tá sa

61. áb ra 
Be tû szél es ség, be tû köz



köz ti tá vol sá got, az alap beállítású be tû kö zt (track=0). Az elm on dot tak at a 61.
áb ra mu tatja be.

Rit kí tás, ega liz á lás. Egy szó, sor, sor cso port, mondat, ál ta lában szö veg rész
be tû i nek eg y sé ges mérté kû rit kí tá sa vagy sû rí té se a trac king, a track, be tû köz -
állítás. Meg fe lel an nak, amik or az ól om be tûk ko rá ban a be tû tö r zsek kö zé he -
lye zett egy sé ges sz é les sé gû tér zôk kel rit kí tott ák a sze dést. Az el já rást kur rens és
ver zál szövegre egyaránt al kalm az ták. Az egyen le te sen ritkí tott ver zál szedés
karak ter kö zei azon ban op ti kai szem pont ból nem egy sége sek, his zen a szom szé -
dos be tûk köz ti tény le ges hé zag a be tû pá rok alak ját ól is függ. 

Az ek ként be ál lí tott be t ûkö zök kur rens szö vegnél a szok á sos (8–12 pt) mé -
ret ben ki vá ló an me gfe lel nek, az on ban ver zál sze désn él már ilyen mér et ben sem
jók. E kö zök be tû pá ron kén ti egyeng e té se a ker ning, az aláv á gás. A be tû típu sok
egyes font jai tar tal maz zák a ter ve zô ált al be áll í tott ker ning táb lát, ez a tábla
azon  ban a törde lôp rog ram ban me gvál tozta t ha tó, át ír ha tó, egyes be tû pá rok kal
bô vít hetô. A ver zál szöv eg a fi no mít á sok el vég zé se után is igény li az eg a li zá lást,
amely a tör del ôp rog ram ok ban könnyen meg old ha tó. 

Az eg a li zá lás ra ál ta lá nos, min dig ér vé nyes sza bá lyok nem a dha tók, csak
irány mu ta tó meg jegy zés ek te he tôk, hisz en min dig az adott szó ega li zá lá sát kell
elvégezni konk rét be tû válto zat és -mé ret ese té ben a mega dott rit kítás és so rtá -
vol ság mel lett. Itt kell megje gyez nem, hogy a ritk í tás (tr ac king) mér té ke szoros
össze füg gést mu tat a sor tá vol ságg al. Nagy obb sor tá vol ság na gyobb rit kí tást igé -
nyel ver zál szö ve gek ese téb en. Verzál szö ve gek sor tá vol ságá nak a betûtörzsnél
na gyobb mér té ke ál ta lá ban a be tû vo nal vas tags á gá tól a betû nagyságáig vál toz -
hat. Az ega li zá lás cél ja a be tû kö zök op ti kai mére té nek ki e gyen súl yo zá sa. Pél dát
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a 62. áb ra mu tat. Ega li zá lás közb en a szó hossza most megváltozott, olykor
azonban adott szélességre kell egalizálnunk.

Irány elv ként, jó tan ács ként fo gal maz hatók meg az alá b bi ak. A leg nagy obb
tá vo lí tást a füg gô le ges von alak ta lál koz á sa kívá n ja meg (HE, IN stb.), enn él egy
kic sit ke ve sebb et igé nyel nek a tég la lap ot elég jól kitöltô betûk ta lálk o zá sai az
egyenes szá rak kal (EM, SB stb.). Még ke ves ebb tá vo lí tás kell a ker ek és füg -
gôl e ges (DF, ON stb.) kap cso lat nál, ezt kö ve ti két nem zárt szé lû be tû ta lál -
ko zá sa (ES, GZ stb.), még ki sebb tá vo lí tást kí ván a nem zárt sz é lû és a ker ek
be tû találkozása (EO, SO stb.), meg szû nik a szét hú zás a függô le ges és a ferde
szom szé dok nál (NA, VE stb.), il letve a függ ô le ges és a teljesen nyi tott (NT,
LE stb.) kö zött. Csökke nt jük a tá vol ság ot egy re nag yobb mér ték ben a nem zárt
és nyi tott (ET, ST stb.), ke rek és nyi tott (OT, DT stb.), a ke rek és fer de (OV,
DA stb.), két ferde (AV, AY stb.) kö zött. A nyi tott és fer de (TA, LV stb.) talál -
ko zá sa még erôsebb csök ken tést igé nyel. A leg több csök kent ést pedig két te l je -
sen nyito tt (LT, PJ) ta lál koz á sa igény li. A fel so ro lás nem te l jes, de a ten den -
ciát, az el vet jól muta t ja, és rit kí tott szö veg re is ér vé nyes. A betû kö zök he lyes,
meg fe lelô vol tát csak is a gya korl ott szem dönt heti el.

A sorc so por tok és a ri t kí tás, ega li zál ás prob lé mak ö ré nek meg tár gya lá sa után
tér jünk vi ssza a cím ol dal ti pog ráf i á já ra. Az el sô adat a szerzô ne ve. Prob lé mát
ok o zhat a túl sok szer zô. Két-három szerzô esetén ne ve i ket még ki ír juk, de
amennyi ben több en van nak, úgy vá lasz tott kép vis e lô jük lesz a sz er zô, a töb bi -
e ket csak a copy rightol da lon so rolj uk fel eset leg az ál ta luk írt fe je zet szá mo kat
is jel öl ve. Kül föl di szer zôk ne ve it aján lott az er e de ti ki adás alap ján, az ott kö -
zölt form á ban szed ni. A ma gyar ha gyo mány szerint nem szed jük a sz er zô ne -
ve mel lé an nak tu do má nyos fok o za tát, címét. Amennyiben a könyv nek csak
sz er kesz tô je, válogatója, sajtó alá ren dez ô je van, úgy ezek ne ve a cím után sze -
den dô, ille t ve a ne gye dik ol dal ra ke rül het. A cí mol da lon, a cím alatt sze re peltet -
ve akk or ma rad hat, ha az il letô sz er kesz tô stb. ér de mi mun kát vég zett.

A szerzô ne ve után a mû cí me és – ha van – al címe kö vet ke zik. Az al cí -
met ál ta láb an kü lön sor ba szed jük. Több kö te tes mû vek nél elôfordulhat, hogy
az egyes kö te tek ön ál ló cí mek kel ren delk ez nek. Ilyen kor a cím ol da lon sze re pel -
tet het jük a fô cí met, a kö tet szá mot és a köt et cí met is, pél dá ul

MA GYAR OR SZÁG TÖR TÉ NE TE
2. kö tet
A hon fog lalá s tól az Ár pád-ház ki ha lá sá ig

va gy a kö tet cí mé nek el he lyezé sé re bel sô szenny cím la pot al kal ma zunk az 5. ol -
da lon, ily en kor a 6. ol dal ter mé sze te sen üres. Ké tnyel vû köny vek, szó tá rak
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problém á ja az úgy ne veze tt pár hu za mos cím. Ilyen kor a mû ma gyar címét, al -
cí mét az il le tô ide gen nyel ven is meg is mé tel jük. Az ily en cí met el he lyez het jük
a ma gyar nyel vû cím alá, de szótáraknál, nyelv köny vek nél az ide gen nyelvû cím
ke rülh et az eg yéb ként üres so ro zat cí mol dal ra. A pár huz a mos cí met a bo rí tón
is fel kell tün tet ni.

Pá ros cí mol dalt olyan, több nyi re illuszt rált könyv ek nél ala kít ha tunk ki,
ame lyek nem ré szei egy sor o zat nak, ezért so ro zat cí mol da luk üres. Ilyen kor a
má so dik ol dal ra ke rül het a szer zô vagy az il lusztr á tor ne ve né mi il luszt rá cióval.
A cím old al ra pe dig a mû cí me és az eset le ges ki adás jel zés, va la mint a kiadó ne -
ve, a ki adás he lye, éve, il let ve az el ô zô olda l ról át hú zódó ill uszt ráció ke rül.

A ki adás jel zés csak el sô ki adás ese tén ma rad el, an nak vál to zat lan után nyo -
má sát már je lezni kell (El sô ki adás 3. utánnyo má sa). Bô ví té sét, ja ví tást stb.
ugyan csak je lez zünk (Má so dik, bô vít ett ki adás vagy Harm a dik, javított ki adás,
il let ve Ha son más ki adás).

A ki adó neve, a me gje le nés helye és éve sem ma rad hat el a cím ol dalr ól. A
meg jel e nés he lye a ki adó szék he lye, nem pe dig a nyom dáé, ugyanígy a meg je -
le nés éve a nyomd á ból való ki ke rü lés éve, nem ped ig a szer zô dés kö té sé.

Copy righ tol dal. A cím ne gyed ív utol só, ne gye dik old a la a klasszi kus stí lus -
ban, mint ne ve is mu tatja, a szerz ôi, for dí tói jog ok ra von at ko zó ada to kat
tartalmazná. Itt he lyezh e tôk le a tá mo ga tók, lek to rok ada tai is. Ma már leg -
több ször ugyan csak itt he lye zik el a kolo fon és az imp resszum ada tait, mi ál tal
ez az oldal meg leh e tô sen zsúfo lt tá vá lik. Ré geb ben ugyan is a könyv szü let é sé -
ben a ki adó ré szé rôl köz re mûk ö dôk (le k tor, szer kesztô, il luszt rá tor, ti pog ráf us,
fo tós stb.) ne ve it, az ISBN szá mot a kol o fon ban, vég címb en he lyez ték el a
könyv utol só pá rat lan ol da lán. Az elô ál lít ást végzô nyomda és a fe le lôs ve ze tôk
ad a tai, a ter je del em, a pé l dány szám stb. az imp res szum ban kap tak he lyet leg -
töb bször a könyv uto l só elôt ti pá rat lan ol da lán vagy az utol só pá ros ol da lon.
A hát ra tett imp resszum- és kol o fonold al hát ol da la vák át, az az üres ol dal. Kiala -
kí tását te kint ve a kol o fon és az imp resszum sok sor os sor cso port, be tû nagy sá ga
a ke nyér be tû vel meg egye zô, il let ve ha sok ad a tot tar talm az, ak kor az alá ren delt
szöv eg ré szév el meg egye zô. Ki eme lés – a szö veg közi ki e me lés nek meg fel e lô en
(kurzív va gy kis ka pitá lis) – alka l maz ha tó ben nük.

Mára a két funk ci ót meg való sí tó imp resszum és ko lof on gya kor la ti lag egy -
be ol vadt, és a cí m ne gye dív utolsó old a lá nak aljára ke rült. Szö veg ét a ki adó adja
meg, hisz olyan ada to kat tar tal maz, amely e ket csak ôk is mer nek. Vég le ge sí tése
sok szor a törde lés utol só fá zisa.

Ma egy ti pi kus co py rightol dal gy ak ran a könyv tá mo ga tó iv al in dul. For -
dít ás nál ezt kö ve ti az ered e ti mû azono sí tá si ada ta i nak fel soro lá sa, majd a for -
dí tó copy rightja. Erede ti mû nél a szerz ôt vagy annak jog utód ját jegy zô copy -
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right ut án kö vet kezh et a gra fi kák, raj zok, fo tók, egy szó val az il luszt rá ciók copy -
rightja. A copy rightok min dig év szám mal együtt él nek. Nem ma rad ha t nak ki
az eset le ges lek to rok sem. Egyedi kö ny vek nél az ISBN, so ro za tok nál az ISSN
szám a co py righ tol dal nél külö z he tet len, el eng ed he tetl en ele me! A ko lo fon a
résztv e vôk mel lett tar talm az hat ja a ki adó, az imp resszum a nyom da posta cí mét,
te le fons zá mát is.

Ennyi adat meg lehe tô sen tö mött copy righ tol dalt ere d mé nyez. Az ol dal ele -
me it so r cso port ok ra bont juk, és az egyes csop or to kat el kü lö nít jük eg ymás tól.
Álta lá ban az egész ol dal sze dését kö zép re ig a zít juk. A fon to sabb sor csop or to kat
(for dí tó, sz er zô, il luszt rát or copy rightja, ISBN, ISSN szám) ke nyér be tû bôl szed -
jük, a töb bit pe dig az alá ren delt szö veg be tû fok o za tá ból. Sz ö veg kö zi ki eme lés -
re a kur zí vot, a ne vek ki eme lés é re a kiska pitá list hasz ná lhat juk.

Tar ta lom jegy zék
A tarta lom jegyz ék nek nincs rög zí tett he lye a ma gyar könyv ki a dási gya kor -

latb an. Tudo má nyos, is me rett er jesz tô köny vek ben in kább a fô szö veg elé
helyezik, míg szé pi rod al mi mun kákb an, ver seskö tet ek ben in kább a könyv vége
fe lé ta lá lható. Ak ár elöl, akár há tul van, még ott sincs rögzí tett hel ye, pél dá ul
az el öl ál ló tar talo m jegy zék el he lyez he tô az aján lás elé és után, a mottó elé és
után, az el ôszó elé és után, a há tul lé vô pe dig a név mu tató elôtt és ut án, a ke -
res ke del mi ol da lak elôtt stb. A tar ta lom jegy zék he lyé nek kia la kí tásá nál min den -
képpen ér de mes fi gyele m be ven ni a 11. táblázat aján lás a it.

Amennyi ben a tar ta lomje gy zék funkcióját vesszük fig ye lem be (biz to sít sa a
mû egyes ré sze i nek gyors meg ke re sé sét), ak kor köz vetle nül a cí m ne gye dív után
az ötö dik old a lon kez dô dô en, vagy a könyv leg vé gén kell el hel yez nünk. Utób -
bi eset ben a ko lo font és az imp resszu mot a negy e dik, a copy righ tol da lon helyez -
zük el. Ez a két el he lyez és ugya nis könnyen meg ta lál ha tó vá te szi ma gát a tar -
ta lom jegy zé ket, nem kell azt a fô szöv eg elôtt vagy ut án hossza san ke res ni.

A tar ta lom jegy zékb en sze rep lô cí mek nek meg kell eg yez ni ük a könyv meg -
fe lelô cí meiv el. A konk rét ol dal szá mok be í rása csak a tel jes tör de lés bef e je zé se
után leh et sé ges, úgy hogy ez a lé pés – a copy righ told al vég le ges kial a kí tá sáv al
együtt – leg több ször a tör del és utol só moz zan a ta. A tarta lom jegyz ék re von at ko -
zó to váb bi in for má ci ók a könyv vé gére tett tar ta lomj egy zék le í rá sá nál ta lál ha tók.

Aján lás
Ke nyér szö veg vagy alá rend elt szöveg mé retû, balra iga zíto tt, a laptükör fel -

sô har ma dá ban e lhe lye zett egy sor. Ki zá ró lag a szer zô szem élyes han gú vallomása
(Szüle im nek, X. Y. em lék é nek stb.). Min dig pá rat lan ol da lon a he lye! Az utána
kö vetk e zô ol dal vá kát.
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Mot tó
Az aján láshoz ha son ló, né hány so ros rövid szö veg, leg több ször id é zet. Tar -

toz hat az egész könyv höz, ek kor leh e tô leg jobb ol da lon, az oldal jobb fe lén, an -
nak fel sô har ma dában fo g lal he lyet. A ke nyér szö veg be tû jé bôl sze dett, de bal -
ra zárt, ha csak két-há rom sor. Az idé zet szerz ô jé nek ne ve a leg hosszabb so r hoz
iga zítva jobbra zárt kur zív, egy sor ki hagy ás sal, vagy ha az utol só idézett sor
nem lóg be le a névbe, akkor kih a gyás nél kül. Há rom sornál hosszabb mottó,
meg fe le lô en kis be tû bôl szedve le het sor ki zárt is. Ha az idé zet szö ve ge kurzív,
ak kor a szerzô ne ve le het kis ka pi tális. Amennyi ben a mott ó nak cí me is van,
úgy az bal ra zárt. A mot tót nem kell idé zô je lek be tenni, és a pontos hi vat ko -
zás me gadá sa sem szük sé ges. Ha a mot tó fe je zet hez tarto zik, akk or a fej e zet -
kezdô ol da lon, a fej e zet cím után áll. Il yen kor a ken yér szö ve get meg fe lelô nagy -
sá gú (a leg hosszabb mot tó is fér jen el, és fö löt te, ala t ta le gyen ele gen dô tér),
de min den fe je zetre azo nos mér e tû le ü téssel kezdjük.

Kösz ö net nyil vá ní tás
Mottó hi á nyá ban a mot tó

he lyén, de tel jes tü kör szé les ség -
ben elhe lyez ke dô, ke nyér szö -
veg jel le gû kö szö nômon da tok -
ból ál ló szö veg. Jel leg ze tes sé ge
a fel soro lásszerû sok név. A kö -
szönt öt tek ne vei a könyv név -
haszn á la tá hoz has on ló an kur -
zív val vagy kis kap i tá lis sal ki-
emel he tôk. A nyolc-tíz sort
meghaladó kö szönet nyilvá ní tás
már in kább fej e zet jel le gû sze -
dé sel (cím mel, sor ki zárá s sal
stb.) szeden dô.

Ame nnyi ben mottó is van,
úgy a né hány so ros kö szöne t -
nyil vání tás hel ye lehet ugyan e -
zen old a lon a tü kör alja. Példa
a 63. áb rán lá tha tó.
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El ôszó, bevezetés, ut ószó
Szer keze ti szem pontb ól telje sen olya nok, mint a könyv bár me lyik fe je zete.

Spe ciá lis volt uk csak a cí mükb ôl, il let ve elhe lye zé sük bôl derül ki. Az el ôszó a
szerzô nyi tó, az utószó zá ró gondo la ta it tar tal maz za. Fô ként tu dom á nyos mun -
kák ban ford ul elô. Ter je del mük néhá ny be kez dést ôl né hány ol da lig ter jed. Az
el ôszó he lye a könyv tén yle ges el sô fe je zete el ôtt, az utó szóé a tény le ges utol só
fe je zet után van. Az el ôszó he lyett sok sz or be vez e tés sze re pel. Amennyiben elô -
szót és be ve ze tést is írt a szer zô, ak kor a be ve zet és he lye az el ôszó és az el sô fe -
je zet kö zött van.

Eg yes köny vek nél több e lôs zó is sze re pelhet, a szer zô, a ki adó és a lek tor
is szük sé gét érez heti, hogy a sa ját szem pont jai sze rint el ôszót ír jon a mûhöz.
Az elô szót an nak vé gén min dig bal ra zár va kel tez zük, és jobb ra zár va je lez zük
az elô szó szer zô jét is (A szer zô, A ki adó vagy A lek tor feli ra tok el e gen dôk).

Mi vel mind három fe jezet jel legû, ezért min den ugya núgy von at ko zik rá -
juk, mint a könyv tény leges anyagát tár gya ló fe je ze tek re. Cí mük fe je zet cím,
szö veg ük ke nyér szö veg. Rit káb ban hasz nál ják még meg kül ön böz tet é sük re ol da -
la ik ró mai sz á mok kal tör té nô pa gi názá sát, il letve azt, hogy va lam ennyi ol dalu -
kat l eüt ik 10–12 sor ral. Fel tû nô en meg kü lönb öz te ti ôket, ha szöv e gü ket az alá -
ren delt szö veg rész stí lu sáb an sze dik. Egy könyv ön be lül az el ôszó, a be ve ze tés
és az utó szó stí lu sa egységes le gyen.

Belsô szenny cím lap
Hosszú, né hány nagy rész re ta go ló dó re gény nél, tu do má nyos könyv nél al -

kalm az zuk az egyes ré szek el vá lasztá sá ra. Min dig kü lön ál ló lap, amely nek elsô
old a la (ez mind ig pá rat lan, jobb ol dal) tar tal maz za a ti pog rá fus ál tal elô írt mó -
don az oda vonat ko zó szö veget (EL SÔ RÉSZ, 2. RÉSZ, Har ma dik rész, 4. rész
stb.), há tol da la pe dig – lé vén vák át ol dal – min dig ür es. A zá ró jel be tett pél -
dák a le het sé ges vál to za to kat mu tat ják be, a 6. Rész nagy R-je hi bás sze dé sû.
A szö ve gek min den képpen ten gely be ál lí tott ak, ma gas sá gi el he lye zés ü ket meg -
ha tá roz za az arany met szés. Az el sô szenny cím lap – ha van eg yál ta lán – az el sô
fe je zet elôt ti lap.

Fe je ze tek
A kö nyv mond a ni va lój á nak fô hor do zói. Szá muk (3–5-tôl 80–100-ig), ter -

je del mük (2-3 ol dal tól 20–30 ol da lig) megle he tô sen vált o za tos, még is a ki fej -
tett mon dan i va ló ré szek re osztá sát, tag o lá sát szol gál ják. Ré szek hi á nyá ban a ta -
golás el sô lép cs ô jét adj ák. Ter je del mük, bel sô szer ke zet ük, al ko tóele me ik
sok  fé le sé ge mi att meg le he tôsen vál to za tos ak, ezért itt – a könyv fô ré sze it
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tárgyaló l eír ás ban – csak kez dô és be fe je zô ol dal uk ról lesz szó. Rész le tes is mer -
te tés ü ket, el e me ik le írá sát a ról uk szóló, kö vet ke zô al fe je zet tar tal maz za ma jd.

A fejezetkezdô ol dal kia la kí tását min den képp en a ti pog rá fi ai le írás ha tá rozza
meg, de én ed di gi pály a fu tá som ala tt csak egyet len olyan ti pog rá fi ai le írá st lát -
tam, amely nem hag yott sem mi lyen moz gás ter et a tör de lô szá má ra.

A feje zet kez dô old al ki ala kí tá sa alap ve tôen há rom fé le le het. Ke vés szá mú
fe je zet és en nek kö vetke z té ben a ré szek hián ya mi att mag uk a fej e ze tek ve szik
át a ré szek sze re pét, és kü lön bel sô sz enny cím la pon ta lál ha tó va lam ennyi fe je -
zet cí me, per sze e bel sô szenny cím lapok vá kát olda la üres, a fe je zet szö ve ge a
kö vet ke zô jobb olda lon kezdôdik. A kez dés mi ként jét majd a kö vet kezô al pon -
tok, ille t ve a ké sôb bi rész le tezés tar tal maz za. A bel sô szenny cím la pon a fe je zet -
cí mek el he lye zé sé nek módja meg egy e zik a ré szek sz ö ve ge i nek el hely e zé si le he -
tô ségé vel. Ez a meg old ás fe je ze ten ként két ol dal lal nö ve li a könyv ter jede l mét,
így cs ak ke vés szá mú fe jez et, vagy a ter je de lem szándé kos növe lé sé nek igé nyével
al kalm a zha tó.

Az el len té tes re ak ció me g va ló sul á sa az a me gol dás, amikor min den fej e zet
az elôzô be feje zé sét kö ve tô oldalon kez dô dik, füg get le nül at tól, hogy az jobb
vagy bal ol dal-e. Ez utóbb em líte tt meg ol dás ma ál tal á nos nak te kint he tô. Még
szél sô sé gese bb eset – leg ink ább fe je zet cím nélkü li – egy sze rû en csak sor szá mo -
zott, sok feje zet bôl ál ló köny vek ben az a meg ol dás, am i kor két-hár om üres sor
után kö vetke zik a ke nyér szö veg verzá l já ból kö zép re sze dett „n. fe jez et” cím,
ame lyet egy-két üres sor kö vet, és már is in dul a feje zet szöv e ge – ak ár az ol dal
köze pén. Eb ben az es et ben – amennyib en a fe je zet cím nem közv et le nül a tü -
kör te te jére ker ül – úgy le ga lább há rom-négy tele sz e dett sor nak kell azt meg -
elôz nie. Lap al ján a he l yzet ha son ló, a fej e zet cí met az üres so ro kon kí vül leg -
alább há rom-négy te le sor nak kell köv et nie. El len kezô eset ben be ho zást va gy
ki haj tást kell al kalm az ni.

A ha gyo mán yos, klasszi kus stílu s hoz a bel sô szenny cím la pos megoldáson
kí vül köz el áll még a min dig jobb ol da lon kez dôdô fe je zet kez dés, függ et le nül
at tól, hogy az elô zô fe je zet bal vagy jobb ol da lon fe je zô dött-e be. Sokan el -
lenzik ezt a me gol dást, mert a fe je ze tek vé ge és kez dete kö zött vagy van, vagy
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nincs üres ol dal, at tól füg gôen, hogy az elô zô fej e zet jobb vagy bal ol dal on fe -
jez ô dött-e be.

Amennyib en a fe je zet szö vege új ol da lon kez dô dik, és a fe je zet cím is ott
van, ak kor há rom me gol dás kí nálk o zik. Az elsô az, ami kor a tü kör élén ál ló fe -
je zet cím alatt két-há rom üres sor ut án kez dô dik a fe je zet szö ve ge (na gyon hely -
takaré kos törd e lés). A más o dik és harm a dik eset ben a fe jez et szöve ge le ütés sel
kez dô dik, és a fe jez et cím vagy a tük ör fel sô élén, vagy az üres rész közepén kap
he lyet. A le ütés mér té két a lap tü kör füg gôle ges méretének aranym et szés sze rinti
fe losz tá sa ad ja meg, ahol a l eüt és nagy sá ga a ki sebb, mi nor érték lesz, amely
min den fe je zet kezdé s nél ter mész e te sen ugya nak ko ra. A ki szám í tott le ütés mér -
tékét min dig a leg kö ze lebb ál ló egész sor tá volsá g hoz ke re kít jük, his zen a le ütést
so rokb an szo kás me gadni (12 sor le ütés, 15 sor le ütés).

Vizsgá l juk meg most a fe je zetek be feje zô, kime nô ol da lá nak kér désk ö rét.
Ez a legri t kább eset ben, vé let le nül lesz csak egy tele old al. Leg több ször egy cson -
ka, fé lig, ne gye dig stb. telt ol dal lesz. Ni ncs is ve le semmi baj min dad dig, amíg
az old a lon le galább 4-5 sor van. Amennyi ben a k ime net ol dal ra nem jut legalább
négy sor, úgy azt be ho zás sal meg kell szünte t ni, vagy kih aj tás sal el kell ér ni,
hogy leg alább négy sor le gyen raj ta. A be hozá st és a ki haj tást ol da lak kal elôbb
kell el kez deni. A fen ti ek min den tová b bi nélk ül ar ra az eset re ér vé nye sek, ami -
kor az új fe je zet bel sô szenny cím la p pal kez dô dik, vagy a kim e ne toldal az oldal -
pár pá ratl an, jobb ol dalá ra esik.

Amennyib en az el ô zô feje zet ki me ne tol dala és az új fe je zet kez dô old a la ol -
dal párt al kot, akk or a kim e ne tol dal so ra i nak leg al ább 2-3 sorr al köt nie, fed nie
kell a fej e zet kezdô ol dal sora it még ak kor is, ha utób bi ak le ütéss el kez dôd nek,
mint ahogy azt a 64. áb ra muta t ja. El lenke zô esetb en me gint  csak a be ho zás
vagy a ki haj tás segít.

Több hasá bos törd e lés ese tén a ki me net- és a fe je zet kezdô old a lak ról ugyanaz
mond ha tó el, mint egyhasábos tü kör ese tén. Egy több let azért van. A kime net -
ol dal ös szes ha sáb já nak egyen lô hosszú sá gú nak kell len nie. Nem me gen ge dett,
hogy az el sô has áb a tük ör al jáig tel jen meg, és a kö vet ke zô csak fé lig lesz te -
le, mert ennyi volt a szö veg. A he lyes me gol dást a 65. ábra sz em lél teti.
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Ki me net- és fej e zet kezdô
ol da lak több ha sáb 
ese tén



A tör de lô a ki me ne tol dal akt ól tart a leg job ban, mert sz e ren csét len eset ben
akár 8–10 so rt is ki kell haj ta nia vagy be kell hozn ia. Ez a fe ladat nem oldható
meg eg ysze rû en egy-két b ekez dés rö vid ki me net so rá nak be hozá sá val vagy majd -
nem te li so rá nak ki haj tás á val oly mód on, hogy ab ból egy rö vid új ki me net sor
ke let kezz en. Ilyen kor több ol dalt is vissza kell menni azért, hogy a tör de lô meg -
ta lál ja a jó megoldást. Se gít het a meg elô zô ol dal pá rok tük rén ek egy sor ral va -
ló csök ken té se (alul) va gy nö ve lé se, amennyi ben ez utób bit az ol dal szám, a pa -
gi na el hely e zé se le he tô vé te szi. 

Az egy más után kö vet ke zô fe je zetek ad ják a könyv ge rin cét, tar tal maz zák a
mon da ni va lót. A fôszöv eg fe je ze tei nek vé gén, azok után köv et kez nek a könyv
to vábbi já ru lék os ré szei. Ezen ré szek nem mind egyi két tar tal maz za min den
könyv, leg több jük csak tu do mán yos mû vek ben tal ál ha tó meg.

Iro da lom jegy zék, bib lio g rá fia
Min dig pá rat lan ol dal ra ke rül, tö b bnyi re tu do má nyos mun kák tar toz é ka.

A könyv, ci kk ké szí tése köz ben fel hasz nált for rásmu n kák gyûj tem é nye, több -
ny i re a szer zô(k) ne ve sze rint ábé cébe rak va. Az egy sze rû sí tett bi b li og ráf ia egy-
egy mû rôl a cí mol da lon lé vô ada to kat mind en kép pen tar tal maz za (sz er zô ne -
ve, a mû cí me, al cí me – ha van, ki adó ne ve, ki adás he lye, éve). Amennyi ben
az ISBN szá mot és a fel hasz nált ol dals zá mo kat is kö zöl jük, az már pluszadat,
és ezek ti pog rá fi ai el kü lö nít é se min de nké p pen in do kolt. Cél sz e rû a szer zô(k)
ne vét kis kap i tá lisból, a cí met kur zív ból szed ni, a töb bi le het nor mál sze dés. Egy
meg ol dást a 66. áb ra mu tat be.

A bib lio g rá fia jó el kész í té se meg le he tôs en bo nyo lult fel adat, hi szen a rész -
le tes bib li og ráfia a fen ti e ken kí vül tar tal maz za még a könyv tel jes terje del mét,
a ki adás szám ot, a kö tet számot, a so ro zat cí met és -szá mot [szög le tes zár ó jel ben
a hi ány zó ad a to kat, pl. rö vi dí tett ne vek tel jes k iír á sát], va lam int a for dító, a
szer kesz tô, saj tó alá ren de zô, illu szt rá tor nev ét, a könyv il lusztr ált sá gán ak fo kát

(táb láz a tok, áb rák, raj zok szín es
táb lák stb. száma). Az iro dal om -
jegyzék meg leh e tô sen sok, oly -
kor nem zet közi rö vi dí tést hasz -
nál. A té ma tel jes ki fej tése kb.
25–30 ol dalt igé nyel. Az ér dek -
lôdôk a könyv iro dal om jegyzé -
ké ben sze rep lô Gyur gyák János
Szerkesztôk és szerzôk kézi -
könyve címû mûvé ben ta lál hat -
ják meg a részletes k ife j té sét.
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Ut ószó
Ál ta lá ban a szer zô egy pá lya tár sa, tisz te lôje, ta nít vá nya, rit káb ban ma ga a

szer zô ír ja. Tar tal mi szem po nt ból leg több ször a mûvet mél tat ja, olyk or a szer -
zô élet raj zát, tu do mány os tel je sítm é nyét mu tatja be rö vi den. Fo r mai szem pont -
ból tel jes mér ték ben azo nos az e lôs zó val, mindig pá rat lan ol dal on kez dô dik.
A szer zô ál tal írt utó szó a bib li og rá fia elé is ker ül het.

Függ e lék
A könyv ben az iro da lomj egy zé ket kö ve ti, amennyi ben utó szó is volt, úgy

az után áll, min dig pá rat lan old a lon kez dô dik. Szer ke zet ét te kint ve maga is egy
feje zet, amely nek füg ge lék a cí me. El e mei ma guk az oly kor cím mel ellá tott füg -
gelé kek. Ilyen kor a cím egy fo ko zat tal ki sebb, mint a fe je zet cím. Amennyi ben
az egyes füg ge lé kek nek nincs cí mük, úgy sor szám mal (1. függ e lék, 2. füg ge lék)
vagy be tû vel (A füg ge lék, B függe lék) hiv at koz nak rá juk a szö vegb en, és ez a
hi vat ko zás lesz a cím ük. Ma guk a füg ge lék ek le het nek áb rák, di ag ra mok, tá b -
lá za tok, adat hal ma zok, ûr fel vét e lek stb. Lényegük az, hogy egy részt elég ter je -
del me sek, má srészt a könyv szö veg é ben kü lön bö zô he lye ken sokszor hi vat koz -
nak rá juk. Már pe dig mind en hi vat kozá s hoz bei l lesz teni a sok szor többoldalas
ele met telj e sen ér tel met len, sok kal kéz en fek vôbb azt egy szer, a könyv vé ge fe -
lé le ten ni és hi vat koz ni rá. Az egyes füg ge lék ek – iro dalmi, tör té nel mi mun -
kák ban – oly kor né hány oldal ter jed el mû szö ve gek. Ter mé sze te sen nincs min -
den könyvb en füg ge lék, ez in kább a tud o má nyos munk ák sa ját ja. 

Kr o no ló gia
A tör té nelmi, életrajzi mun kák ré sze. A szer zô itt fogl al ja össze a tár gyalt

tö r té nel mi kor leg font o sabb dátumait idô ren di sorr end ben, rö vi den, vel ô sen le -
ír va a dá tumh oz tar to zó ese ményt. Élet raj zi kö tet ek ben az élet raj zi ada to kat, az
il le tô leg fon tos abb mû ve i nek meg je le nését fog lal ja kro no ló gi á ba a sz er zô. 

Ál tal á ban egy ese mény egy be kez dés, a be kezdés él én a dá tum áll. Ezt a dá -
tu mot va la mi lyen tip og rá fi ai esz közz el – kij jebb kez dés, kur zi vá lás, tan köny -
vek ben fet te lés – ki emel jük. Maga a kro no lóg ia le he tô leg pá rat lan ol da lon kez -
dôd jék, szö ve ge a ke nyér betû st í lu sá val egyezzen meg.

Szak kife je zé sek jegy zéke
A kül föl di gyakorlattal ellentétben itt hon sajn os meg le he tô sen rit kán tar -

tal maz zák a tu do má nyos mûv ek ezt a hasz nos ki e gész í tést, pe dig hasz ná la ta, al -
kalma zá sa egyér tel mûen meg könnyíti a szer zô és az olv a só mun ká ját is. A szerzô
a szak kife je zés el sô elô for dul á sa kor ki e mel heti azt a szöv eg ben, majd a szak -
kifeje zé sek jegy zé kében egy rö vid ma gya rá za tot, definíciót ad hat az il le tô
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szakkife je zésrôl. Az ol vasó elolvasva a ki emelt szak kif e je zést könnyen utána néz -
het je len tés é nek a jegyz ék ben, amennyiben nem is merné azt. Ha is me ri a ki -
fe je zés je len té sét, akk or egy sz e rû en to vábbolv as.

A jegy zék lehetôleg pára t lan oldalon kez dôdj ék. Mi vel szó cik kek össze ssé -
ge, ezért a defi ni á lan dó, ma gyar á zan dó szó, kife je zés mi n dig a be kez dés ele jén
áll. Fett el ve ki emelj ük, majd dísz pont tal elv á laszt va kö ve ti a meg ha tá roz ás. A ki -
emelt sz ót kis be tûvel ke zd jük. A mag ya rá zat kezd ôd het kisbe tû vel, ek kor a vé -
gén nincs pont, il let ve áll hat szab á lyos mo n da tok ból. Stí lu sa a ke nyérs zö ve gével
az o nos.

Név ma gya rá zat ok
Tör té nel mi, iro da lomt ör té neti, mû vé szet tör té ne ti, tár sa da lomt u do má nyi

mun kákb an a mûb en szerep lô sze mé lyek rö vid élet rajzi ada tait (szü le tés, ha lá -
loz ás, fog lal ko zás, tu do mán yos fo ko zatai, mun kái, je len tôse bb tár sa dal mi, tu -
do má nyos funk ci ói stb.) fog lalja ös sze ábécésor rend ben.

Le he tô leg pá rat lan old a lon kez dô dik, egy sze mély adatai ad nak egy be kez -
dést. A szö veg ke nyér be tûbôl sze dett, a ne ve ket kij jebb kezd jük, kis ka pi tál is ból
sz ed ve vagy kur ziv ál va. Az élet raj zi ada to kat egy-két mond at ban so rol juk fel.

Rö vi dít é sek jegy zé ke
A munk á ban elô ford u ló rö vi dí té se ket tar tal mazza ábé césorrendben, tábl á -

zat szer û en. El öl áll a rö vi dítés, mel let te annak tel jes en ki írt alak ja. Leh e tô leg
pá rat lan olda lon kezdôdjön. A szö veg a ke nyér be tû mé re té vel egyez zen meg,
az on ban sok rö vi dí tés eset én az al á ren delt szö veg rész fo ko za tá ból is szed he tô.

Il luszt rác i ók jegy zé ke
A kö tet ben szereplô ill uszt rá ci ók sor szá mát, cí mét és az el ô for dulás ol dalszá -

mát ta r tal mazza nö vekvô sor szám sze rint ren dez ve. Amennyi ben a könyv gaz -
da gon il lusztr ált, és sok fé le il luszt rá ciót tar talm az, úgy az il luszt rá ciók jegy zéke
az ábr ák, ké pek, tér ké pek, raj zok stb. jegy zék e i re tag o lód hat. Le he tôl eg pá rat -
lan ol da lon kez dô dik, szö veg é nek stí lu sa a ke nyér szö vegé vel azo nos. A sor szá -
mok hely i  ér ték sze rint állja nak egy más alatt, ta go lá sa kor az egyes ré szek (áb -
rák, ké pek stb.) cí mei a leg ki sebb cím fo koz at stí lu sá ban szed he tôk. Ügy el jünk
ar ra, hogy az illusztrációk szövegkö zi sor szá mai meg egyez ze nek a jegy zék ben
szereplôkkel!

A köt et szerz ôi, köz re mûk ö dôk
Sok szer zôs mû vek, gyûjte mé nyes kö te tek, tu do má nyos tan ács ko zás ok elô -

ad á sa i nak k iad á sa kor al kal maz ha tó meg ol dás, am i kor a nagy lét szám mi att a
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szer zôk adat ai nem férné nek el a copy righ tol dalon. A nev ek mel lett kö zöl het -
jük a tu do mán yos fo ko zato kat, egye temi be osz tá sok at stb. Amennyib en a ne -
vek mel lett né hány mon dat os szö ve get is köz lünk, úgy a ki a la kí tás szó cikk szerû,
el len ke zô esetben eg ysze rû fel sor o lás ról van csak szó. Le he tô leg pá rat lan old a -
lon kezd jünk.

A kö tet ben kö zölt ír á sok jegy zéke
Vá lo ga táso k ban, gyûj te mény es kö te tekben ha sz ná la tos jegyzék. Meg ad ja a

ta nulmá ny, vers, no vel la, esszé el sô meg jel e né sé nek ada ta it. Az ada tokat a hi -
vat koz á sok sza bá lyai sze rint ad juk meg. A szer zô ne ve, mû címe, al címe, ki adás
hel ye, éve, ki adó mel lett il lik me gad ni az oldal szá mot is. A ti pog rá fiai ki a lak í -
tás az iro da lom jegy zé ké vel azon os, kezdô ol da la min dig pá rat lan old al.

Mut a tók
A mu ta tó olyan be tû rend es szó jegyzék, amely az ol va só szá má ra megkönnyí -

ti a mû ben va ló el iga zod ást, ke re sést. A mut a tó tar talma z hat ja a fôs zö veg ben (áb -
rák ban, táb lá zat ok ban, jegy ze tek ben is) és füg ge lékb en elô fo r du ló ne ve ket, fo gal -
ma kat, év szá mo kat, föld rajzi ne ve ket, va la mint azt, hogy a fel so rolt ak a mû mely
old a la in for dul nak elô. Ter je del mes ebb tu do má nyos mun kák ban ez oly sok adat
le het, hogy cé lsze rû több mu tat ót ké szí te ni (név mut a tó, tárgy mu ta tó, év mu ta tó,
föld raj zi név-mut a tó, so rmu ta tó, fest mé nyek mu tat ó ja stb.). A fe lso ro lás egyb en a
sor rend et is rögzíti. El sô he lyen min dig a név mu tató áll, ezt kö ve ti a tárgy mu ta -
tó, és csak utá nuk kö vet kez hetnek az egy éb mu tat ók. A mu ta tók min dig alf a be -
ti kus be so rol á sú ak. A tárgy sz ót egy más tól vesszô vel el vá laszt va kö vet ik an nak elô -
ford u lá si ol dal szá mai. A mu ta tók mindig pá rat lan ol da lon kez dôdnek!

Név mu ta tó (név je gy zék)
Ugya ncsak in kább tudományos mun kák, iroda lo mel mél e ti kö te tek tar to -

zéka, ma ga is egy fe jez et. Tar talma mut a tó jel le gû, azaz a mû szö ve gében elô -
for du ló, ábé cébe ren dez ett szem ély ne vek után kö vet kez nek az elô ford u lá si he -
lyek old al szá mai. A ne vek vagy ke nyér bet û vel, vagy an nak kis ka pi tá lis á val
sze dett ek, az ol dal szám o kat vesszô és szó köz vá laszt ja el. Amennyib en a név
utá ni fel so ro lás ban sze replô sz á mok egy sor ban nem férn ek el, ak kor a kö vet -
ke zô sor ok a fô szö veg be hú zá sá val va gy egy op tik ai négy zet tel bel jebb kez dôd -
nek. A kü lön bö zô bet û vel kez dô dô nev ek kö zött egy üres sor, eset leg a ke z dô -
betû ön ál ló sor ban van. A név jegy zék és a kö vet ke zô pon tok ban tárgy alás ra
ke rü lô tárgy mu ta tó, szak szó tár, ir o da lom jegy zék és tar ta lom jegy zék mind egyi -
ke ak kor is le het két- vagy többhas á bos tör de lé sû, ha a ken yér szö veg egyha sá -
bos volt. Pél dát a 67. áb ra mu tat.
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Tárgy mu tató
Mind szerke ze te, mind elô for dul á sa azo nos a né vmu ta tó év al. A kü lönb ség

csak annyi, hogy itt a könyv ben elô for du ló fonto sabb fog al mak, szak ki fej e zé -
sek ábé cé be ren de zett gyûj tem é nye tal ál ha tó meg elôfo r du lá saik ol dal száma i val
együtt. Az al fa beti kus rend e zés mi att gyak ran elô for dul, ho gy két vagy több
egymást köv e tô szak kife je zés el sô egy-két sza va azo nos. A tel jes szö veg et ilyen -
kor csak elsô elô for du lá sa kor ír ják ki, a töb bin él az az o nos szó, sza vak hel yett
sz óköz zel el vá laszt ott gon do lat je let, gondo lat je lek et teszn ek ki. Ré geb bi ki adá -
sokb an a gon do lat jel he lyett kvirtmí nusz sze re pel, mint ahogy az a 68. áb rán
lát ható.

A név- és tárgymutató vég le ges í té se mi n dig a törde lô fel ad a ta, hisz cs ak a
tör de lés be fe jez tév el de rül nek ki az oda be íran dó vég le ges ol dal szá mok. A név-,
il let ve szak sz ójegy zék e lké szí té se a szerzô fe lada ta, ez tö b bnyi re ké szen van, leg -
fel jebb nincs ábé césor rend be szed ve. Utób bi prob lé ma azon ban egy szö veg szer -
kesz tô vel könnyen meg old ha tó.
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Ide gen nyelv bôl for dít ott mû vek mu ta tói
A ford í tás ban meg je lent mû vek mutatóinál vagy me ge l ég e dünk az ere de ti

mut a tók kal, és csak l efo r dít juk azo kat is, aktualizálva az ol dal szám o kat, vagy
pe dig újat ké szít ünk, leg töb bször csak ki e gé szítve az ere de tit. A mut a tók for dí -
tá sa hasz nos fel adat, ugyan is – am ennyi ben a for dí tó ez zel kez di a for dí tás mun -
káj át – meg is mer ked het a szer zô név- és foga lom haszn á la tá val, amely nagy se -
gít sé gé re leh et a fô szö veg for dít á sa kor.

A mu ta tók fel töl tése
A ko mo lyabb prob lé mát a mu ta tók ol dal számo k kal va ló fel töl té se okoz za.

Ha a ki ad vány szerke sz tô prog ram fel van ké szítve név- és tárgy mu tató ké szít é -
sé re, ak kor nem olyan fá rasz tó a fe ladat meg old á sa. A meg lé vô, sorba re n de -
zett ne ve ket, ill et ve szak sza vakat mint ke re sen dô ket kell a szö veg elé be vinni,
ke re sésre ki je löl ni és elindí ta ni a név-, il letve tárgy mu ta tó-kés zí tést. A tö b bi a
gép meg a prog ram dol ga. Amennyi ben a törd e lô prog ram ja nem ké pes er re a
bra vúr ra, akk or sze gény fe je kénytelen a Ke res/Cs e rél pa nelt hasz nál ni: be írni
a ke re sett nev et, ké zi mód szer rel rá ke rest et ni, a meg ta lált elô for du lás ol dal számát
le ír ni, ke resni a köve t ke zô elô for du lást stb. Ami kor vég ze tt, ak kor a pap ír ra írt
olda l szá mo kat on nan a név- és tárgy mu ta tó meg fe le lô soraiba be ír hatja, for -
máz, és már kész is.

Bár mel yik mód szer rel dolgo zik is, nem fe led kez het meg egy ap ró ság ról.
Nyel vünk tol da lé ko ló szó alak í tá sá nak kö szönh e tô en egyes ne vek, szavak to l da -
lék nélkü li és tol dal é kolt (ra goz ott) vál to za tában a szó tö vek ala k ja nem egye zik
meg. Mit je lent mind ez? Egy pél da rög tön rá vi lág ít. Néz zük a Leo nar do (da
Vin ci) és Var ga tu laj don ne ve ket és a gra fi ka köz ne vet, mint a név- és tárgy -
mutatóba fel vett sza vak at. Amennyi ben eze ket a sza va kat ker es tet jük a szö veg -
ben, bi zony á ra meg ta lál juk né hány elô fo r du lá suk at, de nem va lam ennyit. A ke -
re sô min den to váb bi nélk ül át ugor ja a Le o nar dót, Leo nar dó nak, Va r gá val,
Var gáé, gra fi káh oz, graf i ká ban stb. alak o kat, az ok összes elô for du lá sával együtt.
Min dez azé rt, mert a tol da lé ko lás következtében a szótô utol só, rövid ma gán -
hang zó ja ho sszú ra válto zott. A tördelô te hát – ha minden el ô for du lást meg akar
ta lál ni – nem teh et mást, mint a Leon ard, Varg, gra fik szó tör e dé kek re ker es tet
rá, így ér ve el az ere de ti leg ke re sett hár om szó va la mennyi elô for du lá sá nak meg -
ta lá lás át. Még annyit, hogy a Le o nar do és Var ga nev ek mindig na gybe tû vel
kez dôd nek, és azo kat jobb is mindig úgy ke rest et ni, ho gy a prog ram te gyen
külö nb sé get nagy- és ki sbe tû köz ött. A gra fi ka, pont o sab ban gra fik ke res é se kor
ér de mes azon ban ezt a kül önb ségté telt ki kap csolni, hogy a prog ram meg ta lál -
ja a mon dat kez dô, ép pen ezért nagy g-vel írt gra fika sza vak at is.

141



Szak szó tár 
(kis le xi kon)

In kább is mer et ter jesz tô
mû   vek, olykor tan köny vek tar -
to zé ka. Néha eg ysze rû en csak
pl. an gol–ma gyar szó tár ként a
szak ki fe je zés ek fordí tá sát ad ja,
más kor szó cikkszerû fo ga lom -
ma gya ráz a to kat tar tal maz. Ki -
ala kí tás át te kint ve álta lá ban
több ha sá bos, bal ra zárt, a ke -
nyér  szöveg be tû jé bôl sze dett.
Sz ótár szerû meg ol dás nál az
elté rô be tû vel kez dô dô ré sze ket
sor köz zel, az új be tû na gyobb
fo ko za tá nak ki té te lé vel, eset leg
mind kettô vel el vá laszt ják. Mi n -
dig pá rat lan ol da lon kez dô dik.
Pél dát a 69. áb ra mu tat. A 70.
áb ra szó cikkszerû meg old ást
szem  lél tet.

Tar ta lomj egy zék
Szin te va lame nnyi könyv

tar to zé ka. Az ért ír tam, hogy
csak szin te, mert ta lálk oz tam

már olyan könyv vel, amelynek nem volt tar ta lomj egy zé ke – ig az, tart al ma sem
nag yon. A tar ta lomj egy zék he lye rég eb ben a könyv vé gén volt (ke z de te min dig
pá ratlan ol dal), cs ak az es e tleg há t ratett imp resszum és ko lof on kö vet te még.
Ú jab ban a könyv elej én, közv et le nül a cím neg yed ív ut án he lye zik el, az ötö dik
ol dalon kez dôd ik, így min den más kö ve ti. Szer ke zet ét te kint ve egy fe je zet, ezért
a cí me fe je zet cím. Ta r tal mi lag a mû lo gik ai szerke ze tét, fel épí tés ét kö veti, ezért
in kább a tu do má nyos mûv ek nek, tan köny vek nek van bo nyolu l tabb tar talo m -
jegy zékük. Az ig az, hogy a cím rend szer ki ala kí tá sá hoz a ti pog ráf us a szer zô ál -
tal írt tar ta lomje gy zé ket hasz nálja, en nek ell en ére a tart a lom jegy zék form ai ki -
a la kí tá sa nem tük rö zi szol ga ian a cím rend sze rét, an nál is in kább, mert nem
biz tos, hogy an nak va la mennyi lép csô jét tar talma z za. Ki a lakí tá sa és an nak pon -
tos le írá sa a ti pog ráfus fel ada ta, a tör delô csak megva ló sít ja a le ír ta kat. A 71.
áb ra egy – in kább irodalmi jel legû könyve k ben lát ha tó – egy sze rû szer ke ze tû,
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69. áb ra 
Szak szó tár egy me gol dása

70. áb ra 
Érte l me zô kis szó tár, ki sle xi kon egy me gol dása
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71. áb ra 
Egy sze rû szer kez e tû
tar ta lom jegy zék

72. áb ra 
Hi e rar chi kus tarta lom jegyz ék



hagyo má nyos tar ta lom jegy zé ket mu tat. A 72. áb ra péld á ja egy tu do mány os
mun ka pre cíz, sor szá mo zott, hi era r chi ku san fel épített tar ta lom jegy zé ké nek szer -
kez e tét lát tat ja ve lünk.

Ide gen nyelvû ki vo nat és tar ta lom jegy zék
Nem zet kö zi hír név re szá mot tartó szak cik kek, tu do má nyos mun kák ré sze

le het az ide gen nyelvû re zü mé, amely a cikk, könyv leg fon to sabb gon do la ta it,
ku ta tá si mód sze reit foglalja össze né hány b ekez dés ben. Könyv ese tén mel lé kelni
szok ták az ideg en nyel vû tar tal om jegy zé ket is, mert az ilyen kö te tek re jel lem -
zô meg le he tô sen ré s zle tes tar ta lom jegy zék sokat el árul egy hoz zá ér tô kol lé gának.
A tar ta lom jegy zék ily en kor egyezz en meg az ere deti ma gyar könyv tar ta lom -
jegyz é ké vel, ne csak an nak rö vi dí tett for mája le gyen. (A for dí tást min den kép -
pen ér dem es anya nyel vi szak le k tor ral el len ôriz tet ni.)

Min dig pá rat lan old al ra ker ül, szö ve ge a fô szöv e gé vel azo nos st í lu sú, a tar -
ta lom jegy zék ped ig kö veti ma gyar meg fe le lô je tip og rá fi ai meg oldá sa it.

Ko lo fo nol dal
A copyri gh tol dal on el he lye zett ko lof on (a könyv ki adá si kö rül mén ye i nek

ada tai) és imp resszum (a könyv ny om dai mun ká la ta i nak ada tai) meg lehe tô sen
zsú folt tá tesz ik a ne gyedik ol dalt, sok szor nem is fér el rajta min den szük sé ges
in for má ció. A hag yo mány is azt kí vánja, hogy ezek az ada tok a könyv vé gére
(ko lof on=vég cím) ke rül je nek. Ré gen a ko lo fon és az imp resszum külön ol dalon
ka pott hel yet, a mai gyako r lat azo n ban tel je sen ért hetô mó don össze von ta a két
eg ysé get, és együtt hely e zi el az utol só pár at lan ol dalra, ott is a tükör al jára.

Mit tar tal mazh at a ko lo fon ol dal? Az ol dal te te jén hely ez het jük el a le het -
sé ges olv a só tá bor ra vo nat ko zó uta lást (nyolc-ti zen két éves gye re keknek), a bo -
rí tón el he lye zett fo tó, rajz, fest mény stb. címét és al ko tój á nak nev ét. Ugyan itt
ka phat nak he lyet a könyv tá mo ga tói, il letve a ki adó pon tos címe, a kötet ISBN,
il let ve a so ro zat ISSN szá ma. Az adat so ro kat közé p re igaz ít va a ke nyér be tû tí -
pu sá ból és mé ret é ben szed het jük.

Ma ga a kolofon (és imp resszum) az ol dal al já ra kerül ugyan csak közé p re
igaz ít va és az alárendelt szö veg rész betû mé re téb ôl szedve. Az itt sz e rep lô egyes
sor csop or tok ki a lak í tá sá nál ügyel jünk az ér te lem sze rû sor tö rése k re és a meg fe -
le lô so res és re. A törd e lô a ko lo fon ad a ta it ál ta lá ban a fe le lôs szerke sz tô tôl kap -
ja meg, azon ban ér de mes meg néz nünk, hogy mi minden sz e re pel het itt.

A kol o fon (és imp resszum) leh et sé ges elem ei:
– a fe lel ôs ki adó ne ve,
– a felelôs ki adói szer kesz tô ne ve,
– a mû sza ki szer kesz tô és a tip og rá fus ne ve,

144



– a bo rí tó és a köt és terve zô jé nek neve, ha nem azo nos a mû szaki szer -
kesz tô vel,

– a soro zat terv e zô jé nek neve,
– a mu ta tó összeállítójának ne ve, amennyib en nem a szer zô vagy a fe -

lelôs szerk esz tô ál lí tot ta össze a muta tót,
– a könyv for má tu ma,
– a könyv ter jed el me,
– a mel lék le tek, áb rák, raj zok, tér ké pek stb. szá ma,
– a könyv pél dánysz á ma,
– a fel hasz nált pap ír mi nô sé ge,
– a fel haszná lt be tû tí pus(ok) meg neve zé se,
– a ké zi rat le zá rás á nak ide je,
– a nyom dá ba adás idôpontja,
– a szedô, tö r de lô neve,
– az elô ké szí tés re ha sz nált számí tó gép tí pu sa és prog ra mok nevei,
– a nyom da ne ve, te lephe lye,
– a nyom da fe le lôs ve ze tô jén ek a neve,
– a nyom dai meg ren de lés ta sak száma,
– az elô ál lí tás hel ye és ide je.

Min den ko lo fon ter mé sze te sen nem tar tal maz hatja az összes itt fel so rolt
ada tot, azo n ban val a mennyi kolo fon nak fel tét le nül tar tal maz nia kell a fel so ro -
lás ban kur zívv al szede tt ré sze ket.

In form á ci ós ol da lak
A nyom dai ív 16 ol dal ból áll, azon ban nem min den könyv áll egész szá -

mú ív bôl. Ilyen kor a nyomda ne gyed, fél vagy háromnegyed ív et tesz a könyv
vé gé re, azon ban még így is elô for dul hat két-há rom üres ol dal a ko lof o nol dal
után. Ezek re az ol da lak ra a ki adó ál ta lá ban sa ját hi r de té seit (a so ro zat meg je -
lent kö tet ei, ter ve zett meg jel e né sek, re zü mék stb.) te szi, ki haszn ál va a ren del -
kez és re álló he lyet és in for mál va az ol va sót. Ugyanitt fizetett hirdetések is
elhelyezhetôk, sôt egyre több olyan szakkönyvvel találkozhat a kedves olvasó,
amelyben nagyon sok a fizetett hirdetés. A kiadó ily módon csökkenti költségeit.

A FE JE ZET RÉ SZEI, AZ OL DAL ELEM EI

A kö nyv egyes ré szei nek rész le tes meg tár gyal á sa után most vizs gál juk meg
leg font o sabb lo gi kai egy sége – a fe je zet – és leg fel tûn ôbb for mai eleme – az ol -
dal – fel épí té sét, be osz tá sát, ré sze it.
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Élô fej
Amennyi ben van, úgy funk ci on á lis és ti pog ráf i ai meg ter ve zé se a ter ve zô ti -

pog rá fus feladata. Ki ala kít á sát ál ta láb an kellô rész let es ség gel meg is hatá roz zák.
A tör del ôt a meg való sí tás ban nagymér ték ben se gí ti a mes ter ol dal hasz ná la ta. Az
élô fe jet tel jes mér tékben a mest e rol dalon ala kít hat ja ki, így az min den ol da lon
vál tozta tás nélk ül, ugya no lyan for má ban je le nik majd meg. Az élô fejbe tett vál -
to zó ol da lszám au to mat i ku san vál to zik. Az élô fej más vál to zó ele mét azon ban
min den old a lon a tör de lô nek kéz zel kell meg vál toz tatnia, ezért cé lsze rû, ha a
he lyük re a kí vánt stí lus ban vak szö veg et ír be, hogy tör de lés közb en a konk rét
ol da lon csak ak tu al i zál nia kell jen azt. Jól tes zi azt is, ha az élô fej összes ele mét
cso port ba szer ve zi (gr o up) an nak ér de ké ben, hogy a nem kív á na tos he lye ken
(pl. üres ol da lak, cím ne gye dív, tart a lom jegy zék stb.) egyetl en moz du latt al el -
táv o lít hassa az egészet. Amennyi ben többfé le élô fej re van szük sé ge, ak kor több -
féle mes ter olda lt hasz nálva el ké szít he ti va lame nnyit.

Cím rend szer
Mint az áb rá kon bemu ta tott tar ta lom jegyz é kek bôl is látsz ik, a szé pir o dal -

mi könyv ek ál tal á ban egyszerû szerke ze tû ek, így címrendszerük is li ne áris; in -
kább a tu do mány os mû vek, az is me ret ter jesztô ki ad vá nyok és a tan köny vek
ren del kez nek bonyolult fel épí té sük, szer kez e tük mia tt több fo ko za tú cím rend -
szerr el. A 43. áb ra már be mu ta tott egy le hets é ges, ha gyo má nyos stí lusú cím -
rend szert. A tar tal om jegyzé k bôl leg töb bször hiá ny zik a cím rend szer al só egy-
két lép csôje, ne hogy túl hosszú ra nyúl jon, és tö bb, egy más után kö vet kezô, a
tá jé koz ó dás szem pont jáb ól eset leg már ér dek telen cím ugya nar ra az ol dal ra mu -
tas son.

A ti pog ráfi ai le í rás tar tal mazza a fô ré szek cí me i nek, a fe jeze t cí mek nek, sza -
kasz cí mek nek, kü lön bö zô szin tû al cí mek nek egy re ke vés bé feltûnô lá t ványt
nyújtó fo r má zá si uta sí tás a it. A címhi e rar chia utol só tagja a b eke z dés- vagy man -
dzset tacím, amely egy b ekez dés ele jén áll, ann ak el sô, rö vid, akár egy sza vas,
cím sze rû sza va, mond a ta. A ke nyér szö veg stíl u sá tól csak annyi ra tér el, hogy
kur zív, fel tû nôbb eset ben fett.

A tör de lô a cím ren dszer egyes ele me i nek meg for má zás á hoz a stí lus lap szol -
gál ta tá sait ve he ti igény be. A ti pog rá fi ai le írás kö vete l mé nye in ek meg fe le lô en a
tör de lô elkészítheti mi n den egyes cím fo ko zat formázását, be  áll ít hat ja an nak
összes jel lemz ô jét, majd ne vet ad va ne ki el hel yez he ti a st í lus la pon a kialakított
stílust. A név termé sze te sen „be szé des” le het, az az a fe je zet cím stí lu sát nem xxx-
nek, ha nem ne vén ne vez ve fe je zetcí m nek hív ja. Ezek a for má zá sok nem csak a
szöv eg ki né ze tét tar talm az hat ják, ha nem meg ha tá rozha tók a sz ö veg elôtt, után
elhelyezendô tér kö zök, eset le ges lé ni ák. A cím for má zása a form á zan dó szöveg

146



ki je lö lé se után a meg fe lelô stí lus név re üt ve meg tör tén ik, sôt gyors bil lent yû is
ka p csol ható az egyes stí lu sokh oz.

A tör del ôp rog ram ok újabb ver zi ói a csak tel jes be kez dé sek re al kal maz ható
stí lu so kon kívül is merik már az úgy ne ve zett kar ak ters tí luso kat is. Ezek be kez -
dé sen be lü li ki e me lések, a ken yér szö veg st í lu sá tól való el té ré sek stíluslapon
keresz  tü li meg va ló sí tásá ra szolg ál nak.

Többha sá bos tü kör es e tén a teljes tü kör szé les sé get át fogó cí me ket ki kell
ven ni a he lyük rôl, és új boxba téve meg for mázni ôket. A cím ren dszer ala cso -
nyabb fo kú ele mei vel elô for dul hat, hogy majd nem a tük ör te tej é re vagy al já ra
kerülnek. Il yen kor leg al ább há rom-né gy sor nyi ke nyér szö veg nek kell fö löt tük
vagy alat tuk len ni, különben a ha sáb vagy ol dal te te jé re, il letve a kö vet ke zô ha -
sáb ba, ol dal ra kell át vin ni ôket (be hozás, ki haj tás), ah ogy azt a 73. áb ra szem -
lélte ti. Ugya nez vo nat koz ik táb lá zat, áb ra alá, fö lé került al cí mekre is. Egyáltalán
egy-két sor nyi fo lyó szö ve get se hova sem sza bad b ezár ni, el kü lön í te ni.

Ke nyér szö veg
A fe je zet el e jén, a tör de lési pró bafájl ki a lakí tá sa kor a te l jes szö ve get a ke -

nyé rsz ö veg egy bek ez dé sé nek st í lu sá ra for máz tuk meg ké zi mód szer rel, ke rül ve
a stí lus la pot, ne hogy el vessze nek a már meglé vô szö veg kö zi ki emel é sek, ki te vô -
be tett jegy zet szá mok stb. Most a ke nyér szöv eg gel cs ak annyi ban kell tör ôd -
nünk, hogy a tes té be ke rü lô ele mek (táb láz a tok, áb rák stb.) mi lyen hat ás sal van -
nak rá. 

A ti pog ráf ia fel fo gá sa sze rint a táb lá zat nem szak ít ja meg a szö ve get, hi szen
an nak szer ves ré szét kép e zi, és ott kell elhe lyez ni, ahol az a szö veg bôl köve t ke -
zik. Nem okoz szö veg tö rést, megsz a kí tást akkor sem, ha a teljes ha sáb- vagy
tü kör széles sé get át fedi. Amennyi ben va lami lyen ok nál fog va még sem ott kerülne
elhe lye zés re, ak kor sor számm al és cím mel kell el látni (pl. 7. táb láz at: Mé ret- és
súly vis zo nyok), és a szö veg ben a sorszá má ra va ló hi vatk o zást ke ll el he lyezni.

Az áb rák, kép ek azonb an megsz a kít ják a szö veg fo lyását, ezért azo kat vagy
a lap te tej é re, vagy az al já ra he lyez zük el – mellé jük, alá juk, föl é jük téve az eset -
le ges áb ra a láír ás szö ve gét. Amennyi ben az áb ra csak oly an széles, hogy mell ette
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le ga lább 25–30 karakternyi hely ma rad, akkor a szöv eg mel lé fol yat ha tó, ellen -
kezô es et ben az ábr át a tük ör, ha sáb te n ge lyé be kell ál lí ta ni. A táb láz a tok és
áb rák alá írá sa in ak stí lu sa a stí lus lap ra fel vi he tô, és az al áírá sok for má zá sá ra
onnan hasz ná lha tó.

Be kez dés
A ha gyo má nyos stí lus ken yér szöve gé nek alapve tô egy sé ge a be kezdés. A

bekezdés egy gondolati egység, terjedelme egy mondattól akár egy oldalig ter -
jedhet. A be kez dés el sô so ra (first li ne) a klasszi kus st í lus ban min dig egy vagy
ma xi mum két op ti kai négy zet nyit be hú zott. Utolsó, ki menet so ra pe dig a do log
ter mé szet é bôl adó dó an csak ki vé te lesen sze ren csés ese tekb en lesz telj es, egyéb -
ként an nál leg alább egy-két op ti kai négy ze tnyi vel rö vi debb lesz. Az ép pen csak
rö vi debb sor o kat a tör de lôpr og ram a b eál lí tott ér ték ha tár nak meg fe le lô en a szó -
kö zök nö ve lé sé vel tel jes sé tes zi. A be állí tá si ér ték ál ta lá ban meg egye zik az el sô
sor be hú zá sá nak ér té ké vel. Amennyiben a ki me net sor rö vi debb lenne a b ekez -
dés be hú zás á nak ért é ké nél, úgy azt beho zás sal meg kell szüntetni, vagy ki haj -
tás sal a be hú zás nagy ság á nál hosz zab bá kell ten ni.

Fattyúsor
A klasszikus stílu s ban nem ke rül het eg ye dü lálló sor ként az ol dal, ha sáb al -

já ra vagy táb lá zat, ábra fö lé a be kez dés el sô so ra. Az an gol ter min o ló gia az ilyen
so ro kat öz vegynek (wi dow) hívja. Ugyan csak nem ke rül het egye düli ként az ol -
dal, ha sáb te te jére, vagy tábl á zat, áb ra alá a be kez dés utolsó, ki me netso ra sem.
Az ilyen sor ok ne ve az an gol ban ár va (orp han). A mag yar ter mi nol ó gia nem
ennyi re fin om ko dó, mind két eset ben egy sze rûen a pe jo ra tív fattyú név vel il le -
ti az ilyen so ro kat. Már pe dig fattyú sor egyáltalán nem tûr he tô meg egy ren des
ki adv ány ban.

A tör de lôk örö mé re új abb an az öz vegysor o kat már nem üld ö zik annyi ra,
de egy ren des, klasszi kus stíl u sú könyv nem tûr he ti ôk et sem. A tör del ôp rog -
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ram ok kal au t oma ti zál ha tó ug yan az öz vegy- és árvaso rok ol dal, il let ve ha sáb al -
já ra, tet e jé re ke rü lé sé nek ki vé dé se, en nek ára azon ban az, ho gy egy sze rûen az
elô zô ol dal on, ha sá bon lé vô so rok szá mát csökke n ti eggyel a prog ram, már pe -
dig ez a meg ol dás nem fog ad ha tó el. Ma rad te hát a ké zi be a vat ko zás, a szo ká -
sos be hozás vagy ki haj tás at tól függôen, hogy az adott vagy elô zô be kez dés ki -
me net so ra rö vid vagy hosszú. Sze rencs ét len es et ben – rö vid bekezdések,
szö veg kö zi cí mek, áb rák stb. – a fattyú sor el tün te té se a tör de lôt szin te meg old -
hat at lan fe la dat elé ál lít ja. Sok sz or száz olda lt gyor sab ban tör del, mi nt amennyi
idô alatt meg old egy ilyen „gu ban cos” hely ze tet. Az öz vegy- és árvaso ro kat szem -
lél teti a 74. áb ra.

Ki emelé sek, pár be szé dek, id é ze tek
A szö veg kö zi k iem e lé sek nagy ré szét ál ta lá ban a szerzô vagy a be író ala kítja

ki. Ô többnyire cs ak kur zi vál, az eset leges kis kap i tá li sok at – tan köny vek ben fett
ki eme lés e ket – vi szont már a tör delô te szi be a ké szü lô mû be. Az a hely zet,
hogy az összes ilyen ki eme lés ha mis. A be tû tí pus ál ló vál toz a tá ból ala kít ja ki a
szá mító gép, ill et ve a prog ram a ha mis ita lic, ka pi täl chen és bold ala ko kat, ahe -
lyett, hogy a be tû tí pus azon os ki ter jesz té sû vál to za tait hasz nál ná. A ha mis vál -
to zat ok iga zi akra cse rélé sét a tör del ô nek kell vég hez vin nie. A tör del ôp rog ramok
biz to sí ta nak olyan le he tô sé get is, ame lyek kel ezek a ha mis vál to zat – iga zi vál -
to zat cse rék egy pil lan at alatt elv é gez hetôk.

A pár be szé dek sze dé se csak a magy ar nyelv ben történik gon dola t jel lel, min -
den besz é lô nek új be kezd ést nyit va. Az idegen ny el vû pár be szé de ket az ad ott
nyelv sa já tos sá ga inak meg fel e lô en ke ll tör del ni. 

Az idé ze tek szedését, tör del é sét az elô ké szí tés rôl szó ló rész ben meg tárg yal -
tuk, ah hoz nincs mit hozzá ten ni. Ott megt a lál hatók az egyes nem ze ti sa já tos -
sá gok is.

Alá rend elt szöveg, láb jegy zet
Az al á ren delt szö veg és a láb jeg yzet a ke nyér be tû tí pu sáb ól szede tt, de an -

nál két pont tal ki sebb, sor távo l sá ga a ke nyér szö veg é vel ará nyos, be hú zá sa, iga -
zí tása az zal me ge gyezô. Pél dá ul 10/12-es kenyérszöveg alá ren delt szöv e ge 8/9,6
pon tos, 12/15-ös szö ve gé pe dig 10/12,5-ös. A ke nyér szö vegbe ék e lô dött alá ren -
delt szö veg bal és jobb mar gó ja a be hú zás mértékével akár be is hoz ha tó, de a
fôszö veg tôl min den képpen ür es sor vá lassza el az el e jén és a vé gén az ilyen szö -
ve ge ket.

A láb je gy zet csil la gos vagy sor szá mos vol tát már meg tár gyal tuk, és szó volt
már arról is, ho gy a láb jeg yzet nor mál mé retû (nem ki te vô be tett), ver zál sor -
szá ma és szö ve ge kö zé fix szó kö zt te gyen a tör de lô, kül ön ben a sor ki zárt szedés
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kö vetke z té ben az eg yes láb jegy ze tek kez dô szavai nem ugya nott kez dôd nén ek
(vál to zó szé le ssé gû szó köz), márp e dig ez meg en ged he tet len. A láb jegy ze tek bal
mar gó ját ug yan is annyi val kell belj ebb vinni, hogy az el sô so rok ug yan ilyen
mér té kû kil ó ga tá sáv al a hiv at ko zási sor szám ok a lá bjegy zet szöv e gé nek bal szé -
lén kí vülre ke rülj e nek. Ez a mér ték egy-, két- és há rom jeg yû sor szá mok ese tén
más és más, ugyan is a ki ló ga tott szá mok bal szélének a fô szö veg bal mar gó jával
kell vo nal ban állnia. Azon az old a lon kell a na gyobb ki ló gatá s ra át tér ni, ahol
már van két-, il let ve há rom jeg yû sor szám, ilyen kor az ugya nazon ol dalon lé vô
egy- és két je gyû sor szá mok he lyi é r ték sze rint áll nak. Pél dát az egy- és két je -
gyû, ill et ve a két- és há rom je gyû vál tás ra a 75. áb ra mu tat.

Mar gi ná lis
Al kalm a zá sá hoz olyan szé les ol dal margó k ra van szük ség, hogy az o kon leg -

alább húsz kar ak ter elfé r jen egy sor ban, és mind két ol da lán ma rad jon még hely
(ha sáb köz és egy kis mar gó). A marg i ná lis a ken yér szöveg st í lu sá ban sze dett, de
a pá ros ol da lak on jobbra, a pár at la nokon bal ra igaz í tott, olykor ku r zív vál to -
zat. Szö ve ge a ken yér szöveg ad ott he lyé nek tar talm á ra vi lá gít rá, vagy ann ak rö -
vid, de lén ye ges ki e gés zí té sét ad ja. Egy mo dern alk al ma zását mu tat ja a 76. ábra.

Pa gi na
Vagy élô fej ben ke rül el he lyez és re – ek kor a szél mar gók mel lett ta lál ha tó –,

vagy a lap tük rön kí vül, an nak al já tól le ga lább egy üres sorral el vá lasztva. El he -
lye zé sét te kint ve a klasszikus st í lus ban le het a lap tü kör ten ge lyé ben vagy az élô -
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fejes el he lye zés hez haso n ló an a tü kör bal, il let ve jobb szélén ál ló. A klasszi kus
tü kör nagy láb marg ó ját ki hasz nálva a tü kör al já tól tá vo labb ra is te he tô (a láb -
marg ót az aranym et szés szeri nt fel oszt va), a tü körtôl oly kor lé nia vá lasztja el.
Az oldal szám két ol da lán, szó köz zel el vá laszt va gon do lat jel vagy lé ni as ze rû
nyom dai dísz is áll hat.

A pa gin át a tör de lô a ti pog rá fus elô írá sai sze rint mindenképpen a mester -
ol dal(ak)on ala kít ja ki, he lye zi el. A törd e lôp rogr am ál tal oda tett pag i nát és an -
nak tar toz é ka it (dísz, lé nia stb.) le kell szed ni a cím neg yed ív ol da la i ról és minden
olyan old al ról, amely az e löl elhelyezett tar talo m jegy zék et meg el ô zi. Ugyan csak
nincs pag i na a hátul el he lyez ett tartalomjegyzéket kö ve tô oldalakon (imp -
resszum, kolo fon és ezek vákát ol dalai). Nem sze re pel het pagi na a bel sô szenny -
cím lap elô- és hát ol da lán sem. Egy klasszi kus pél dát mu tat be a 77. áb ra.
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RÉSZ LE TEK – ME LYEK BEN
AZ ÖR DÖG LA KO ZIK

A fejezet címe szó szerint értendô! Egy kész szöveges kiadvány minôség -
szintjét jelentôs mértékben befolyásolják azok az „apróságok”, amelyekrôl ebben
a fejezetben lesz szó. Ugyanakkor sokszor éppen ezek a részletek tudják a legtöbb
galibát okozni, s késztetik fejtörésre, utánjárásra a tördelôt. Hibás megoldásuk
viszont mindenképpen nagymértékben rontja a kiadvány minôségét, rossz fényt
vetve a készítôkre, mert egy kis odafigyeléssel kiküszöbölhették volna a hibákat.

ELV Á LASZ TÁS

Ugyan volt ró la már szó, de saj nos az utób bi évek ben annyi hi bás me gol -
dással ta lálk oz tam, hogy nem te he tek mást, még egy szer össze fog la lom, amit az
elv á lasz tás sza bá lya i ról fel tét le nül tu d ni kell. A ma gyar fej leszt é sû el vá lasz tó -
prog ra mok ugyan ma már több nyi re he lye sen vá laszt ják el a sza va kat, sok he -
lyen még sem hasz nál ják ôket, ma rad a ké zi el vál asz tás. A ma gyar nyelv ben az
elv á lasz tás a szó ta go lá son alap szik. Az érv é nyes sza bál yok a kö vet ke zôk:

– mind en szó tag ban egy mag án hang zó van (ö-tö-dik, öl-e-bem),
– min dig csak egy (akár két- vagy há rom jeg yû) máss al hang zót vi szünk át

a kö vet ke zô sz ótag ba (ta-valy, teg-nap, ta-xi, temp-lom, má-szik, asz-
szony, lán-dzsa),

– össze tett, il letve ige köt ôs sza va kat a szó összeté tel, ige kö tô ha tá rán vá lasz -
tunk el (vas-szeg, vak-ablak, meg-old, át-áll).
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A tör delô ké zi el vál asz táskor mi n dig a lágy el vá lasz tóje let hasz nál ja, amely
csak a sor vé gén lát szik, át tör de lés ese tén a sor be l se jé ben nem lát ható. Ne vigye
át egy szó utolsó bet û jét új sorba és ne hagy ja a sor vé gén a szó elsô be tû jét
még ak kor sem, ha azt az el vál asz tá si szab á lyok eg yéb ként megengedik. Tilos
te hát a rá di-ó, il letve az a-la pos el vá lasz tás. Ugyan csak meg en ged he tet len két
eg ymást köv e tô ma gán hang zó sor vé gén ha gyá sa, il let ve át vit e le az új so r ba.
Nem hel yes te hát az au-to ma ta, ille t ve fi-úé el vá lasz tás. Ugyan csak hib ás a radiá-
tor, leá-nyok, ria-nás, fia-tal el vá lasztás is. Az elm on dot tak kö vet kez mé nye, hogy
pél dá ul az autó és a fi úé szó ugyan há rom szó ta gú, mégs em il lik elv á lasz tani
eg yi ket sem. Az össze tett sza vak a sz óössze tét el ha tár án el vál aszt hatók, de nem
il lik el vá lasz tani ôket a szó össze té tel ha tá rá tól egykarakternyire még ak kor sem,
ha ott egyéb ként el vála szt ha tók len né nek. Hi bás teh át a hóe-sés, a vase-dény,
szemü-veg stb. el vá lasztás.

ÍRÁS JE LEK

A ma gyar írásjel né hány ki vé tel tôl eltekintve ta pad az elôt te l évô szó hoz,
utá na azonb an szóköz kö vet ke zik. Szá mom ra ért he tetl en, hogy egyéb ként jó ké -
pess é gû, ér telmes fiatalok mi ért kép te le nek be tar tani ezt az eg ysze rû sza bályt.
Mint ha so sem lát tak vol na ny om ta tott köny vet, az írás jel ek után nem tesz nek
szó közt, elé jük vi szont oly kor igen. El ké pesz tô! Veg yük még egy szer sorra az
írás jel ek haszn á la tá val kap csol a tos sza bá lyo kat.

Pont, felk i ál tó jel, kér dôj el
Mint mon dat vé gi írás je lek min dig ta padnak az elôt tük lévô szó hoz, ut á nuk

vi szont szó köz – esetleg másik írásjel (záró idézôjel, záró zárójel stb.) – vagy
be kez dés vé gén re turn, en ter kö vet ke zik. Elôt tük viszont so ha, semmilyen
körülmények között sincs szó köz!

Vesszô, pon tosv esszô, ket tôs pont
Mint a fel so ro lás ok ele me it, mond at ré szek et el vá lasztó kar ak te rek ugy an -

csak ta pad nak az elôtt ük lé vô szóh oz, kar ak ter hez, utá nuk vi szont szóköz kö -
vet ke zik. Egyet len kivé tel a po nt utá ni más ik írás jel (ket tôs pont, záró idé zô jel,
záró zárójel, mint pél dá ul a pl.: és az stb.). Az elôzô mondat végén három írásjel
tapad szorosan az ôket megelôzô szóhoz. A fel ki ál tój el, kérd ô jel, ke t tôs pont,
pon tos vesszô elé vi szont min dig egy nem tör hetô spá ciu mot kell szed ni, ha csak
az nincs be épít ve az adott fontban az em lí tett kar ak te rek betû ké pé be vagy ker -
ning táb lá já ba.
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Hárm aspont
Nem azo nos há rom egy más után be írt pont tal, hosszabb an nál, de lé nye -

ges en rö vi debb, mint ha a há rom pont közé egy-egy szó közt üt nénk. A hár mas -
pont egy kar ak ter, kü lön je le van (…). Am i kor egy gon do lat sor kö ze pér ôl ki -
hag yunk val a mit, ak kor hár maspontot ha sz ná lunk a ki ha gyás érzé kel te tés é re,
még pe dig úgy, hogy elé je és utá na is szó közt ütünk. (Pé ldául: Ar ra gondo l tam,
hogy … min dezt elvégezhetjük.) Hosszabb rész ki hag yá sá nak ér zé kel te tés é re a
há r mas pont ker ül het kü lön sorba is. Zá ró jel pár ba té ve a hárma s pont ta pad a
zá róje lek hez. Egy gond o lat be fe jez et len ség é nek érz é kel teté se kor a hárm as pont
ta pad az elôt te lé vô szóh oz, utána szó köz vagy ír á sjel kö vet ke zik. (Pél dá ul: Arra
gon dol tam… Vagy is…, Csak azt sze ret ném…) Idé zet e ken be lü li és ma tem a ti -
kai hasz ná lat á ról az adott részeknél lesz szó.

Id é zô jel, aposzt róf
Mint már em lí tet tem, az író gép hasz ná la táb ól ere dô szo kás, hogy sze dés -

kor kezdô és zá ró idé zôj el he lyett egya ránt a Sh ift+2, ap oszt róf, fé lidé zô jel he -
lyett pedig a Sh ift+1 bi l len tyûk om bi náci ót hasz nálják, ho lott az elsô az inch, a
máso dik ped ig a láb (mi n dket tô an gol ho ssz mér ték) je le. Cse ré jük rôl iga zi idé -
zô jelek re és ap oszt róf ra a tör de lô nek kell gon dos kod nia.

Az ap oszt róf egy 9-es ala kú fel sô vesszô (’), hasz ná la ta idegen  nyel vû szavak -
ban az ok he lye sírá sa sze rin ti, mag yar ban ta pad az elôt te lé vô szó hoz (Pis ta bá’),
il let ve az ôt kö vetô évs zám hoz (’99). Az idé zô jel, idé zô jelpár alak ja és hasz ná -
lata nem ze ten ként el té rô, lásd 9. tá b lá zat. Ma gyar ban a kezdô idé zôj el 99 al a -
kú al só áll á sú vesszô pár („), amely ta pad az ôt kö ve tô szó hoz, írás jel hez; a záró
idé zôj el 99 al a kú felsô ál lá sú vesszô pár (”), amely ta pad az el ôt te lé vô szó hoz,
írás je l hez. A bel sô id é zô jelpár a ma gyar hely e sí rás sze rint a bef e lé mu ta tó kettôs
ékek (», «), amel yek ugya núgy tap ad nak, mint a kül sô idé zô jel ek.

Idéz ett szöv eg kö ze pén a ki ha gyást ugyan úgy ér zé kelt et jük hár mas pont tal,
mint nor mál szö ve gek ese téb en. Amennyi ben az idé zet kez de te nem egy mon -
dat, gon do lat ele je, akk or a kez dô idé zô jel után köz vetl e nül hár mas pont, majd
ugyan csak köz nél kül az idé zett szö veg köv et ke zik. A hely zet ha son ló a gon do -
lat kö zepén be fe je zett idé zetn él: az idé zett szö veg részt szó köz nélkül kö ve ti a
hár mas pont és a zá ró idé zô jel. Jó ta nács ként csak annyi: ha le het, ker ül jük az
ilyen meg ol dást.

A zá ró idé zôjel ut á ni írás je let szó köz nél kül írjuk, az ta pad a zá ró idé zô -
jelh ez. Amennyib en egy egész mon datot id é zünk, ak kor a monda t vé gi írás jel a
zá ró idé zô je len be lül van ép pen úgy, mint am i kor egy tel jes mon da tot zár ó jel -
párba te szünk. „Or szá gom at egy ló ért!” (Ahogy azt a je len pél da kitûnôen
szemlélteti.) 
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Amennyiben az idé zet idé zô mo n dat hoz kap csolt, úgy he lye sí rása an nak
függ vé nye, hogy az idé zô mon dat meg elô zi vagy kö ve ti az idé ze tet, il letve an -
nak kö ze pén he lyezke dik-e el.

Ha az idé zô mo n dat van elöl, ak kor ket tôsp ont és szó köz után kö vet ke zik
az idé zet. Ami kor az idé zô mon dat van há tul, ak kor a szó köz, gondo lat jel, szó -
köz hár mas vá laszt ja el az idé zet tôl. Kö zépre he lye zett idé zô mon dat eset én an -
nak ele jét és vé gét is szó köz, gond o lat jel, sz óköz hár mas vá laszt ja el az idé zet
ré sze i tôl. A pél da min dent vil á gos sá tesz.

Mad ách ír ja: „Mon dot tam, em ber: küzdj és bíz va bíz zál!”
„Mon dot tam, em ber: küzdj és bíz va bíz zál!” – ír ja Ma dách.
„Mond ot tam, em ber: – ír ja Ma dách – küzdj és bíz va bíz zál!”
Sa ját mond a tunk ba szôtt id é ze tet csak az idézô jel pár te szi ész re ve hetô vé.

(Egye tér tek veled, „küzdj és bíz va bíz zál”, mint ahogy én is ezt tes zem.)

Kö tô jel (el vá laszt ó jel, hyphen)
Leggyakra b ban elv á lasz tój el ként sze re pel, hasz nál a tá ról – a lágy és a kemény

el vá lasz tó jel rôl – a fe je zet ele jén esett már szó.
Kö tô je let hasz nál unk olyan szó össze té te lek fel so ro lás á nál, ame lyek má so dik

tag ját nem ír juk ki. Ilyenk or a kö tô jel ta pad az el ô tag hoz (kép zô- és ipar mû -
vés zet). Az utó tagh oz ta pad a kö tôj el, amennyib en az el ô ta got nem ír juk ki (be -
tû típ us és -mé ret). A nem tartományt jelölô számoknál is hyphent írunk: 2-3.

Mind két ol da lán köz nél kül ír juk a kö tô je let szó össze té te lekb en (sok-sok,
egy-két, ej nye-bejn ye), össze te tt szava k ban (könyv rit ka ság-gyûj temé ny), ket tôs
csal á di és föld raj zi nev ek ben (Szá deczky-Kar doss Do rottya, Holt-Tisza), az -e
kérd ôs zócs ka kap cso lá sá nál (tu dod-e), ké te zern él na gyobb, be tû vel kiírt szá mok
tag o lá sá nál (egy mil lió-há rom száz ha te zer-öt száz hetven nyolc, ti zen né gyezer-hét),
más salha ng zó tor lódá sa kor (sakk-kör, Bonn-nal), il let ve idegen ne vek told a lé -
ko lás a kor, am ennyi ben az írás nem egye zik a ki ejt és sel (Glas gow-ba). 

Nagy kö tô jel (fé lk virtmí nusz, en dash)
Köz nél kül kapc so ló dik az ál ta la összek ö tött sza vak hoz, szá mok hoz. Funk -

ci ó ját te kint ve kö tô jel, össze kap csol ja, összeköti a két ol dalá ra írt sza va kat, szá -
mo kat.

Nagykö tô jel lel köt jük össze az évs zá mo kat, ol dal szá mo kat (1848–49, 2–17),
római szá mok at (I–IV), a te le fon-, fax-, bank számla- stb. szá mok ta go lá sá ra
ugyan cs ak hasz nálhat unk nagyk ö tô je let (1–234–999). A ne gat ív számok elô je -
le is a fél kvirtmínu sz (–3,14). Ugya nezt a je let hasz nál juk nem ze tek nev e i nek
össze kap cso lás a kor (ma gyar–bra zil meccs, né met–mag yar szótár), ill et ve szer zô -
pá ros ne ve i nek ös sze kap cso lá sá ra (Lôcs–Vi gassy: Fortr an).
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Gon do lat jel
Je lé ben meg egye zik a nagy kö tôj el lel, csak funk ciój á ban tér el attól. So ha -

sem ta pad az ôt meg el ô zô, köv e tô sza vakhoz, leggya kor ibb elô for du lá sa a szóköz,
gon do lat jel, szó köz hár mas. Be kez dés elsô ka rak te reké nt nincs elôt te szó köz
(lásd párbe széd). Vesszôt té ve a gond o lat jel után az tap ad hozzá.

Le g több ször a mond at ba szo rí tott má sik gon do la tot – mint ahogy azt itt
lát juk – kü lö nít jük el se gít sé gé vel a mon dat töb bi ré szé tôl. Má sik hasz ná la ti
mód ja a pár be széd. Ek kor mind en be szé lô új be kez dést kap, ame lyet gondolatjel,
szó köz kettô s sel kez dünk, ahol a sz óköz fix szél es sé gû kell hogy le gyen, kü lön -
ben a ki zá rás kö vetke z té ben a mon datk ez dô nagybe tûk nem ugya nott kez dôd -
né nek. Pá r be szédb en ugyancsak a szóköz, gon do lat jel, szó köz hár mas vá laszt ja
el a kim on dott szö ve get a mo n dat töb bi ré szé tôl, ahogy az a 8. áb rán lá tha tó.
A tördelô ügyel jen ar ra, hogy folyó szövegbe tett kez dô gon do latjel ne ke rül -
jön a sor végé re, zá ró ped ig a sor ele jére. A prob lé mát nem tör he tô sz ó kö zök -
kel old hat ja meg.

Zá ró je lek
Nor mál szö veg ben a ke rek zá ró jel pár haszn á la tos. Nem hasz nál ha tó helyet -

te a fer de tört von al! Az egye nes, kapc sos stb. zár ó jel párok csak ma te ma tik ai,
mûszaki-tu do mány os szö ve gekb en fordu l nak elô, hasz ná latu kat a ma te ma tikai
sze dés rôl szóló fe je zet tar tal maz za.

A kez dô ke rek zá ró jel ta pad a mö göt te, a zá ró az elôt te lé vô szóh oz. Elôt -
tük, il let ve mö göttük leg több ször szó köz tal ál ha tó, azon ban ha a záró zá ró je let
írás jel (vesszô, pon tos vesszô, ket tôs pont, pont, fel ki ál tó jel, kér dô jel, záró id é zô -
jel) kö ve ti, ak kor az ok ta pad nak hozzá, és csak ôket kö veti a szó köz. Akár három
írásjel is követheti egymást, például: stb.).

Fer de tö rt vo nal
Azok ban a szó kap cso la tok ban hasz nál juk, amel ye ket a per szó val ol vas unk

(m/sec, km/h, Ft/db). Nem használ ha tó zá ró jel he lyet te sí té sé re! Fo lyó szö ve -
gekben sza vak at össze kötve ve le vagy la gos sá got fe jez ki (és/vagy, elôt te/utána).
Hasz nál ha tó még kurrens szöv eg be il leszt ett tör tek törtv o na la ként, ki fej e zé sek
osz tá sá nak je lö lé sére (4/5, (2x–1)/3). Mind eg yik eset ben tapad hoz zá az elôt -
te, il let ve utá na lévô mé r té kegys ég, szó, szám, ki fej e zés. 

Pró zai szö veg be il lesz tett ve rs so rok el vá lasz tá sá ra a sz óköz, fer de törtv o nal,
szó köz hár mas hasz nála tos, a verssza ko kat szó köz, két da rab tö rt vo nal, sz óköz
né gyessel kü löní t jük el egy más tól. A tör de lô ügyeljen ar ra, hogy ezek az elv á -
lasz tó kara k ter so rok ne ke rül je nek egy sor ele jé re. Me gol dást itt is a törh e tet -
len szó köz haszn á la ta je lent.
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Szá zal ék jel
A szá za lék jel nem mér té kegység, ha nem – mint neve is mu tat ja – jel, ezért

köz vet le nül a szám után, szó köz nél kül kell ír ni (25%, 12,5%). Tol da lék o lá sát
ta padó mó don kö tô jel lel kell ír ni. Min dig annyi tol da lé kot ír junk ki, amennyit
a le írt szá za lék szó után ír nánk (7%-kal, 32%-át, 23%-ával, 14%-ot). Iro dal -
mi szöv eg ben a számot és a száz a lék je let in kább bet û vel írj uk, hogy ne emel -
kedj e nek ki a szö veg bôl. Az ezrelékjel (‰) használata ritka ugyan, szabályai a
százalékjelével azonosak.

Pa ragra fus jel
Hasz ná la ta majd nem azo nos a százalékjelével. Az elôt te lé vô pont tal zárt

sor szám tól azon ban szóköz vá laszt ja el (3. §, 12. §-sal, 7. §-tól). A pa rag ra fus -
jel után nem kell pon tot ten ni. Tör vé nyek írás módja: a XII. tv. 4. § (2) be -
kez dés c) pont ja. A pon tok és zá rój e lek szük sé ge sek. Ren de le tek írás mód ja:
17/1999. (IV. 21.) PM-szá mú ren de let.

Et (és) jel
A kód ex má so lók ha sz nál ták ki zá ró lag a la tin et (és) je lö lé sére (&). Alak ja

is az össze vont E és t ka rak te rekb ôl szár ma zik. Ma ki zá ról ag an gol és oly kor
ma gyar cé g ne vek ben kap csol ja össze a tu laj do no sok vez e ték nevét (Smith &
Wat son, Ko vács & Kis).

Ma te ma tikai mû ve le ti je lek
A köve t ke zô fe je zet ben a ma te ma tik ai szedé s rôl még bô ven lesz szó, most

csak a nor mál szö veg ben elô for du ló ma te mat i kai jel e ket fog lal juk össze. Az
össze ad ás je le a pl usz (+) jel, a ki von á sé a mí nusz (–), a gon do lat jel. A két jel
haszn ál ha tó elô jel ként is. A szor zás je lét ál ta lá ban nem tesszük ki, de ha még -
is, akk or a szor zó pon tot (·) vagy szor zó ke resz tet (◊) haszn ál juk. Sem mi képpen
sem hasz nál ha tó he lyet tük a kis x betû. Az osz tás jele a ket tôspo nt (:) vagy a
ferde tört vo nal (/). Az eg yen lô ség jel e ként az egyen l ôség je let (=) hasz nál juk.

Ügyel jünk ar ra, hogy a ma te ma ti kai rész be le sim ul jon szö veg kör nye ze té be
(5+2(x–1)/3=(2x+3)/4). A pl usz, mí nusz és egyen lô ség jel ek két old alá ra törhe -
tet len spáciumot kell szedni. Amennyi ben a sort meg kell tör ni, akk or az csak
az egyen let tag jai után, a mû vele ti jel ki írá sá val tör tén het. A sort befe je zô mû -
ve leti je let az új sor ban meg kell is mé tel ni.

Az al só, il let ve a fel sô in de xek mé re te a ke nyér szö veg mére té nek há rom ne -
gye de, bá zis vo na luk elt o lá sa an nak egy har ma da (például: 3x2·(x1–x2)). Ezek a
matematikai jelek szinte minden karakterkészletben megtalálhatók, használatuk
elôtt azonban nem árt meggyôzôdni errôl a tényrôl.
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MÉR TÉ KEGY SÉ GEK, PRE FI XU MOK

A Nem zet kö zi Mér tékü gyi In té zet ál tal 1960-ban köz zé tett mér té kegység-
ren dszert 1979. ja nu ár 1. óta köte le zô hasz nál ni ha zánk ban. Az úgy ne ve zett SI-
mért é kegy ség e ket az MSZ–4900 ism er te ti. Az SI hét al ap- és két ki e gés zí tô
mér téke gy sé get hasz nál, lásd 12. tá b lá zat. Az összes töb bit ezek bôl vez e ti le.
Kö zü lük tizen hét ön ál ló névv el bír (13. tábl á zat), a töb bi nek nincs sa ját meg -
kü lönbö z te tô neve. Utób bi a kat meg ha tá ro zó ma te ma tik ai, fi zi kai, kém i ai össze -
füg gé sük al ap ján az alapmé r té kegys é gek bôl ha tá rozz ák meg.

Alapmennyiség Mértékegység
neve jele neve jele

Hosszúság l méter m
Tömeg m kilogramm kg
Idô t másodperc s
Áramerôsség (elektromos) I amper A
Termodinamikai hômérséklet T kelvin K
Fényerôsség Iv kandela cd
Anyagmennyiség n mól mol
Síkszög , , … radián rad
Térszög , , … szteradián sr

12. táblázat
Az SI alap- és kiegészítô mennyiségeinek nevei, 
jelölésük, mértékegységük és azok jelei

Mennyiség Mértékegység
neve jele neve jele származtatása

Frekvencia f hertz Hz s–1

Erô F newton N mkgs–2

Nyomás p pascal N/m2

Munka, energia, hô (hômennyiség) W, E, Q joule J Nm
Teljesítmény P watt W Js–1

Elektromos töltés Q coulomb C As
Elektromos feszültség U volt V WA–1

Kapacitás C farad F AsV–1

Ellenállás R ohm VA–1
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Elektromos vezetés G siemens S AV-1

Mágneses fluxus B weber Wb Vs
Induktivitás L henry H VsA–1

Mágneses indukció tesla T WBm–2

Fényáram v lumen lm cd˙sr
Megvilágítás Ev lux lx lmm–2

Aktivitás AG becquerel Bq s–1

Elnyelt sugárdózis D gray Gy Jkg–1

13. táblázat
Önálló nevû származtatott SI-egységek

A mér ték egy sé gek elé elô téts za vak, pre fi xumok il leszt het ôk. A prefixumok
tíz meg fele lô hatvá nyá val szo roz zák a mér té kegy séget (a neg a tív hat vány osz tást
jel ent), így vál toz tatva meg azt. A gya korl at ban nem ha sz ná lunk min den pre -
fi xum ot min den mér ték egy ség elôtt, elv ben azon ban mind egyik ki teh e tô min -
de gyik mér ték egy ség elé még ak kor is, ha mi azt so ha sem látt uk. (14. táb lázat).

A fen ti e ken kí vül lét e zik még 48 olyan
SI-n kí vü li mér ték egy ség, ame lyek egy ré sze
korlá to zás nélk ül hasz nál ha tó (nap, óra, perc,
km/óra, Cel si us-fok stb.), má sik rés zük csak a
szak te rü le tük ön be lül al kal maz ha tó (fény év,
par sec, hek tár, bar, ga uss, ne per stb.), harm a -
dik ré szük pedig már egy ál ta lán nem hasz nál -
ha tó (má zsa, torr, atm, ló erô, ka ló ria stb.).
Eze ket a 15. táb lá zat fog lal ja össze. Kor lá tozás
nél kül használ ha tók az A-val je lölt mér ték -
egysé gek. A B-vel je löl tek csak a sa ját szak te -
rü let ü kön bel ül haszn ál ha tók, míg a C jelzé -
sû e ket ma már egy ált a lán nem hasz nál hatj uk
se hol sem.

A 16. táblázat régi magyar hossz- és terü -
let  mértékegységek, a 17. táblázat pedig ugyan -
csak régi angol és amerikai (hossz-, terület- és
térfogat-) mértékegységek SI-re való átszámí -
tá  sait tartalmazza, szükség esetén egyaránt
hasz  nos segítséget nyújtva tördelônek, korrek -
tor nak, szerzônek és minden más, a témával
fog lal kozó érdeklôdônek.

Elôtétszó Jele Szorzó

exa E 1018

peta P 1015

tera T 1012

giga G 109

mega M 106

kilo k 103

hekto h 102

deka da 101

deci d 10–1

centi c 10–2

milli m 10–3

mikro 10–6

nano n 10–9

piko p 10–12

femto f 10–15

atto a 10–18

14. táblázat 
Az SI prefixumai



Haszn. Mennyiség Régi mértékegysége,
kód neve annak átszámítása SI-egységre

A ívfok 1 °= /180 rad=0,017 45 rad
A ívperc 1 ’= /10 800 rad=2,908·10–4 rad
A ívmásodperc 1 “= /648 000 rad=4,874·10–8 rad
C ångström 1 Å=10–10 m
B fényév 1 fényév=9,4605·1012 km
B parsec 1 parsec=3,2617 fényév=3,0857·1013 km
B hektár 1 ha=10000 m2=104 m2

A liter 1 l=1 dm3

C (mtr) karát 1 karát=2·10–4 kg
C mázsa 1 q=100 kg=102 kg
A tonna 1 t=1000 kg=103 kg
A perc 1 min=60 s=6·101 s
A óra 1 óra=3600 s=3,6·103 s
A nap 1 nap=86 400 s=8,64·104 s
B dyn 1 dyn=10–5 N
C kilopond 1 kp=9,80665 N (a g normál értékével számolva)
A km/h 1 km/h=1/3,6 m/s=2,7777·10–1 m/s
C torr 1 torr=1 mm Hg=133, 322 Pa=1,33322·102 Pa
C kp/m2 1 kp/m2=1 mm vízoszlop=9,80665 Pa
C (technikai) at 1 at=1 kp/cm2=9,80665·104 Pa
C (fizikai) atm 1 atm=760 torr=1,01325·105 Pa
B bar 1 bar=105 Pa
C poise 1 P=10–1 Pa·s
C stokes 1 St=10–4 m2/s
C kalória 1 cal=4,1868 J
B erg 1 erg=10–7 J
A wattóra 1 W·h=3,6·103 J
B elektronvolt 1 eV=1,60219·10–19 J
C literatmoszféra 1 lit·atm=1,01325·102 J
C méterkilopond 1 mkp=9,80665 J
C lóerôóra 1 LEh=2,648·106 J
C lóerô 1 LE=7,355·102 W
B voltamper 1 VA=1 W
B var 1 var=1 W
B erg/s 1 erg/s=10–7 W
C mkp/s 1 mkp/s=9,807 W
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C kcal/h 1 kcal/h=1,163 W
A Celsius-fok 1 °C=1 K (t=T – 273,15 K)
B biot 1 Bi=10 A=1·101 A
B franklin 1 Fr=(1/3)·10–9 C
B gauss 1 G=10–4 T
B maxwell 1 M=10–8 Wb
B oersted 1 Oe=(103/4 ) A/m
C curie 1 C=3,7·1010 Bq
C rad 1 rd=10–2 Gy
C röntgen 1 R=2,58·10–4 C/kg
B decibel 1 dB=20·lg(p/p0) nincs SI-mértékegysége
B neper 1 Np= 8,685890 dB nincs SI-mértékegysége

15. táblázat
SI-n kívüli mértékegységek és átszámításaik

1 öl=1,8967 m
1 négyszögöl=3,597 m2

1 ár=100 m2

1 hektár=10 000 m2

1 kataszteri hold (kh)=1600 négyszögöl=5764,64 m2

16. táblázat
Régi magyar hossz- és területegységek átszámítása SI-re

1 tengeri mérföld (mile)=1852 km
1 mérföld=1,609 km
1 yard=0,9144 m
1 láb (foot)=0,3048 m
1 hüvelyk (inch)=25,4 mm
1 angol gill=142 cm3

1 angol pint=0,568 dm3

1 angol quart=1,137 dm3

1 pottle=2,273 dm3

1 angol gallon=4,546 dm3

1 angol bushel=36,369 dm3

1 USA gill=118,295 cm3
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1 USA pint (folyadékra)=0,473 dm3

1 USA pint (száraz közegre)=0,551 dm3

1 USA quart (folyadékra)=0,946 dm3

1 USA quart (száraz közegre)=1,101 dm3

1 USA gallon=3,785 dm3

1 USA bushel=35,239 dm3

1 barrel=116 dm3

1 font (pound, lb)=0,453 kg

17. táblázat
Angolszász mértékegységek átszámítása SI-re

ÉG TÁ JAK, PÉNZ NE MEK, ORSZ Á GNE VEK

Ég tá jak
Je le it a ne vük bôl kép zett nagybetûs rö vi dítés ad ja, amely után nem te szünk

pon tot. Ma gá ban áll va szó köz kö ve ti, tol da lé kol va a kö tôjel után kö veti a tol -
da lék (ÉK, DNy-i, K-en). 

É=észak ÉK=és zak ke let
K=ke let DK=dé lke let
D=dél DNy=dé lnyu gat 18. táb lá zat
Ny=nyu gat ÉNy=és zak nyu gat Ég tá jak je lei

Pénz ne mek
Je le i ket nemz e ti és nemze t kö zi szab vá nyok rög zítik. A pénz je lek után nem

te szünk pont ot, told a lé kot kö tôj el lel kap cso lunk hoz zájuk. A mag yar szab vány
sze rint a fo rint je le Ft, a fil lé ré pe dig f. A fo rint nem zet kö zi je le pe dig HUF.
A szám és a fo rint je le kö zé szó kö zt kell tenni (123 Ft 50 f, 123456 HUF).
A fo rint ez er sze res é nek je le E, milli ó szo ro sáé M, mil li árds zo ro sát pe dig Mrd je -
lö li. A több szö rös és a fo rint jele kö zé szó közt kell ten ni (65 E Ft, 12,3 M Ft,
44,1 Mrd HUF).

A nemz et kö zi szabv ány sze rinti pénz nemje lek ál ta lá ban há rom ver zál be tû -
bôl áll nak, ame lyek után nem te szünk pon tot. A szám ér ték és a pénznem je le
kö zé szó köz ke rül jön (250 DEM, 682 USD). Itt em lí tem meg, hogy a szám
és a hoz zá tart o zó mért é kegy ség, jel össze tarto zik, nem eng ed he tô meg, hogy a
mér té kegy ség vagy jel át ke rü ljön a kö vetk e zô sorba, ezért kö zéjük tör he tet len
szó közt kell üt ni. A 19. táb lá zat a leg fon to sabb pénznemek je le it tar tal maz za.
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USD=USA-dollár
DEM=német márka
GBP=angol font
FRF=francia frank
CHF=svájci frank
JPY=japán jen
AUD=ausztrál dollár
CAD=kanadai dollár
ATS=osztrák schilling
ITL=olasz líra
NLG=holland forint
ESP=spanyol pezeta
BEF=belga frank
DKK=dán korona
EUR=euró
FIM=finn márka
PTE=portugál escudo
NOK=norvég korona
HUF=magyar forint
CZK=cseh korona
SKK=szlovák korona
PLN=lengyel zloty
LTT=litván litas
LVL=lett lat
BGL=bolgár leva
RUR=orosz rubel
ROL=román lej
ALL=albán lek

19. táblázat
Pénznemek nemzetközi jelei

Or szág ne vek
Az or szág ne vek nek két fé le kó dol á sa is van. Az egyik az au tók ra felm at ri cá -

zott, olyk or a rend szám táb lá kon is me gje le nô or szág jel zés, általában egy–há rom
ka rakter. A más ik az or szág ok angol vagy francia el ne ve zé se i bôl ki a lakí tott
hárombe tûs kód, ame lyet pél dá ul a nem zet közi sp ort verse nye ken is haszná l nak.
Min dket tô csu pa ver zál be tût hasz nál, a kód után nem te szünk pon tot, az esetle -
ges tol da lék ot kö tô jellel ka p csol juk. A rö vi dí té sek a 20. tá b lá zat ban ta lál ha tók.
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Országnév Klasszikus Sport-
jelzés kód

Albánia AL ALB
Ausztria A AUT
Belgium B BEL
Bulgária BG BUL
Csehország CZ CZE
Dánia DK DEN
Finnország SF FIN
Franciaország F FRA
Görögország GR GRE
Hollandia NL HOL
Horvátország HR HOR
Írország IRL IRL
Izland IS ISL
Jugoszlávia YU YUG
Lengyelország PL POL
Liechtenstein FL LIE
Luxemburg L LUX
Magyarország H HUN
Málta M MLT
Monako MC MON
Nagy-Britannia GB GBR
Németország D GER
Norvégia N NOR
Olaszország I ITA
Oroszország RUS RUS
Portugália P POR
Románia RO ROM
Spanyolország E SPA
Svájc CH SWI
Svédország S SWE
Szlovákia SK SLV
Szlovénia SL SLO
Törökország TR TUR

20. táblázat
Országok nemzetközi jelzései

Országnév Klasszikus   Sport-
jelzés kód

Amerikai E. Á. USA USA
Argentína RA ARG
Ausztrália AUS AUS
Banglades BD BAN
Brazília BR BRA
Chile RCH CHI
Ciprus CY CYP
Dél-Afrika ZA SAF
Dél-Korea ROK KOR
Egyiptom ET EGY
Fülöp-szigetek RP PHI
Hongkong HK HKG
India IND IND
Indonézia RI INA
Irak IRQ IRQ
Izrael IL ISR
Japán J JPN
Kanada CDN CAN
Kína TJ CHN
Kuvait KWT KUW
Líbia LAR LBA
Mexikó MEX MEX
Pakisztán PAK PAK
Paraguay PY PAR
Peru PE PER
Új-Zéland NZ NZL
Ukrajna UA UKR
Uruguay ROU URU
Vietnam VN VIE
Zambia Z ZAM



RÖ VI DÍ TÉS EK, MOZAIKSZÓK

Rö vi dí tés ek
Sok szor hasz nált köz- és tul aj don nev ek teljes ki írá sa he lyett gy ak ran az ok

ál ta lá nos an el fog a dott rö vi dí té se it haszn ál juk. E rö vi dít é sek után pontot te szünk,
ma jd szó köz kö veti ôket (ker., dr., bt., ún. stb.). Tol dal é kolt al ak juk ban a pont
után írt köt ô jel lel kapc sol juk ho zzáj uk a tol da lé kot (Bp.-i, dec.-ben). Né hány
pé l dát a 21. táb lá zat tartalmaz.

Mo za iks zók
Tul aj don nev ek (több nyire in tézm é nyek), va lam int hosszabb kif e je zé sek tel -

jes alak ja he lyett hasz nál juk a leg több ször a sza vak kez dôbe tû i bôl ki a la kí tott
mo zai k szót, be tû szót. A tu laj don ne vek mo za iks za vai csu pa nagybe tû bôl áll nak,
míg a ki fe je zés e ké kis be tûs ek. Írás uk ban a vé gük re nem te szünk pont ot, a tol -
da lé kok at kö tô jel lel kap csol juk hoz zá juk.

Ren ge teg ilyen mo zaik szó van, ezért meg sem kísér lem táb lá zat ba fog la lá -
su kat. Mind össze né hány pél da: APEH = Adó- és Pénz ügyi Ell e nôr zô Hi va tal,
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Teljes alak Rövidítés

Budapest Bp.
Hódmezôvásárhely Hmvhely.
kerület ker.
utca u.
körút krt.
doktor dr.
úgynevezett ún.
következô köv.
oldal o.
vagy v.
Krisztus elôtt Kr. e.
Krisztus után Kr. u.
illetve, illetôleg ill.
vesd össze vö.
annyi mint a. m.
átvitt értelemben á. é.
idézett mû i. m.
tulajdonképpen tkp.
és a többi stb.

Teljes alak Rövidítés

részvénytársaság rt.
korlátolt felelôsségû társaság kft.
közhasznú társaság kht.
betéti társaság bt.
január jan.
február febr.
március márc.
április ápr.
május máj.
június jún.
július júl.
augusztus aug.
szeptember szept.
október okt.
november nov.
december dec.

21. táblázat
Néhány gyakran használt rövidítés



EL TE = Eöt vös Lo ránd Tud o má nye gye tem, MTI = Magyar Tá vir a ti Iro da,
ENSZ = Eg ye sült Nem ze tek Szervezete. Közs za vak ból ké pzet tek az áfa = álta -
lá nos fo r gal mi adó, vá nya = váll al ko zá si nye re ségadó, tv = tele ví zió stb. A szá -
mí tás tech nik á ban hasz nált mo za ik sza va kat – bár közsz a vak ugy an – mé gis csu -
pa nagybe tûvel ír juk ere de ti, ame ri kai írás mó d juk nak meg fe lel ô en. Ilye nek
pél dául a RAM = Ran dom Acce ss Me mory, DOS = Disk Op e ra ting System,
CPU = Cent ral Pr o ces sor Unit stb.

SZÁ MOK ÍRÁ SA

Arab szá mok
Írá suk a 0, 1, …, 8, 9 szám je gyek kel tör té nik. A nul la szám jegy nem he -

lyette sít he tô az o be tû egyik alak jával sem, mint ahogy az egyes szám jegy he -
lyett nem ír hat juk az i vagy az el (l) be tû egyik alak ját sem. Ti ze des szá mok
írá sakor a ti ze desv esszôt (és nem pon tot) köz nél kül il leszt jük a he lyé re a szám -
je gyek közé. A na gyobb szám o kat (tí ze zer felett) há tul ról kezdve há r ma sá val
cso por to sít juk (egye sek, ez re sek stb.), és e cso port ok kö zé törh e tet len spá ci umot
sze dünk. Sor szá mok után szó köz nél kül pon tot te szünk. A pos tai irányítószám
nem sor szám, ezért utá na nem kell pon tot ten ni! Ha már itt tar tunk: cí mek
egy sorba írá sak or a hely sé gnév után vesszôt kell ten ni (1093 Budapest, Tö rök
Pál u. 1. vagy 1457 Bu da pest, Pf. 235.). Számok ut án a tol da lé kot kö tô jell el
ír juk a kiejtésnek megfelelôen, sor szá mok eset én a pont után kö vet ke zik a kö -
tô jel (tizenkettôt: 12-t, huszonhárommal: 23-mal, hatodiktól: 6.-tól, hetedikkel:
7.-kel). Dátumok írásakor volt néhány évig egy ôrület, amelyet az akadémia
rendelt el. Mindenütt ezt lehetett látni: 1999. január 1-jétôl (utóbbit olvasd:
elsejétôl). Ugyanígy 2-ló másoló, 3-tos pedig harmatos? Foly a ma tos szö veg ben
a szá mo kat lehe tô leg betûvel ír juk ki, hogy ne tör jön meg a szö veg ritm u sa.
Ilyen kor a hár mas csopor  to sí tási he lyek re kö tôjel ke rül. Sz er zô dé sek ben, ny ug -
tán a pénz össze ge ket je len tô szá mo kat be tû vel is meg kell is mé tel ni. A pénz jel
után vesszôt te szünk, majd az az az szó után nagy bet û vel kezd jük a szám írá -
sát. Szó köz után a pé n zne met kisbe tû vel k iír juk (15.372 Ft, az az Ti ze nöt e zer-
három száz he t ven két fo rint). Rá a dá sul pé n z össze gek nél a hár mas ta gol ást pont -
tal jel zik. A 100 Ft nev é nél a Száz he lyett Egy száz fo rin tot írj unk. 

Ma leg inká bb a ver zál (álló) számo kat hasz nálj ák. Ezek egyenlô szé les sé -
gûek, így egy más alá ír va, elôt tük tabulátort haszn ál va tart ha tó ve lük a he lyi
ér té kes írásmód, ami mate ma ti kai, pénz ügyi al kalm a zá sok nál elenge d he tet len.
Fo lyó szö veg ben azonban sok kal job ban mut at nak a me di e vális (ug rá ló) sz á -
mok. Egy ki advá nyon be lül ter mé szet e sen csak az egyik fajtát al kal maz zuk.
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Ró mai szá mok
A ró ma i ak csak a ver zál bet û ket ism er vén szám je gye ik ír á sá ra is eze ket hasz -

nált ák. Az egyes szá mok írás át a 22. táb lá zat tar tal maz za.

Szám Ró mai meg fe le lô je

1 I
5 V

10 X
50 L

100 C
500 D

1000 M
5000 CIC

10000 CCICC
100000 CCCICCC

22. táb lá zat
A ró mai szá mok

A ró mai szá mok at he lyi  ér té kük szerint ír juk, az az elôbb a meg fe le lô jelekkel
le írj uk az ez re se ket, ezt köv e tô en a száz a so kat, majd a tí zes e ket, vé gül az egye -
se ket. Az ado tt je let (I, X, C, M) köz vet len egy más után két szer, hár om szor le -
ír va az ér té kén ek kétsz e re sét, háro m szo ro sát je lenti. Nem ír ható köz vet len egy -
más után két vagy há rom V, L, D. A 4, 40, 400 jel zé se IV, XL és CD. Ugyan így
a 9, 90 és 900 je le IX, XC és CM. Az el mon dot tak ból köve t ke zik, hogy az
1849 MDCCCXL IX alakú, az 1999 pe dig MCMXCIX alak ot ölt, nem pedig
MIM ír á sú. Ugya nígy az 1099-et MXC IX alakb an kell l eír ni, az MIC fel írás
hely te len. Na gyobb szá mok írá sára V-tôl M-ig ezen je lek fö lé vízs zint es vo na -
lat húz tak, ak kor von al nélkü li ér ték ük ezers ze re sét jele n tet ték. A 22. táblá zat
sze rinti ezer fö löt ti je lö lé seket in kább ma hasz nál juk.

Amennyib en a ró mai szá mo kat sors zám ként hasz nálj uk, úgy utá nuk köz
nél kül pon tot kell te n ni. Ró mai szám mal kell ír ni a tör vé nyek sor szá mát (LVII.
tör vény, XXIV. tv.), az ural ko dók, pá pák, feje del mek szám jel zô jét (IV. Béla,
XIV. La jos, II. Já nos Pál, II. Rá kóc zi Fe renc), kö tet ek sor szá mát (III. kö tet), a
fô vá ro si ke rü le tek sors zá mát (XII. ke rü let, VI. ker.), pos tai cí mek nél az eme -
let szá mot (IV. eme let, VI II. em.), köz é pis kolai év fo lya mok, osz tál yok szám át
(I. év fo lyam, III. B osz tály, IV/C), va la mint az é vsz á za dok szá mát (XIX. század,
Kr. e. III. sz.). Új ab ban a szá za dok at szo kás arab szám mal ír ni (12. szá zad,
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20. sz.), azonban egy ki adv á nyon be lül mindenképpen csak az egyik meg ol dást
al kal maz zuk.

Dá tum, idô
A dá tum évs zá mát arab szám mal írjuk, és utá na pon tot te szünk. Szó köz

után kö ve ti a hó nap neve, ame lyet ki í rha tunk tel je sen, rö vi díthet jük (lásd rö -
vi dí tések), í rha t juk ró mai vagy arab szám mal. A hó nap ne vé nek rö vi dí tett, ró -
mai vagy arab szám mal va ló írá sa után pon tot tes zünk. Szó köz után ezt kö veti
a hó nap nap já nak arab szá mmal va ló írá sa, ame lyet min dig pont zár le. A le -
het sé ges for mát u mok te hát: 1999. de cemb er 31.; 1999. dec. 31.; 1999. XII. 31.
és 1999. 12. 31. Amennyi ben az utolsó fo r má tum nál a hó na pok és na pok szá -
ma egyje gyû len ne, úgy elé je nu l lát írunk (1999. 04. 01.). Utób bi nak szó köz
nél küli vál to za ta a szá mí tás tech ni kai for má tum (1999.04.01.).

Bár az év szám és a nap is sor szám, to l da lé kol á suk kor azon ban a pon tot
elhagyjuk, és a tol da lék ot kö tô jel lel kap csol juk hoz zá juk. Vi gyá zat! Más sor szá -
moknál ma rad a po nt, csak a dá tum nál szûn ik meg! Pél da: 1848-as, 1989-tôl,
2000-ben, ille t ve ja nu ár 7-én, máj us 1-jét ôl vagy inkább 1-tôl, áp ri lis 22-i. Az
év szám után nem tes zünk pon tot, csak szó közt, ha köz vet len utána rá vo natko -
zó birto kos szer kezet kö vetk e zik (1458 te lén, 1241 áp ril i sá ban, 2000 ele jén).

A kelt e zés a dá tum on kí vül ma gá ban fog lalja a he lyet, hely sé get is, az az
hely ség név, vesszô, szó köz, dá tum szer kez e tû (Bud a pest, 1999. dec em ber 31.) 

Az idô pont az egy na pon be lü li idô jel zé sé re szol gál. Óra, perc, más od perc
fel bon tás ban ad juk meg. A mér téke gy sé ge ket fo lyó szöv eg ben mi n dig ki ír juk,
eg yéb hely e ken rö vi dít jük (lásd mé r té kegys é gek). A hel yes meg ol dás teh át: 5 óra
12 perc 38 más od perc vagy 17 h 29 min 41 s. Újabban ter jed a szá mí tó gé pes
ki jel zés sze rin ti írásmód, ahol az óra-, perc-, má sod percér té kek min dig két je -
gyû ek, kö zöt tük szó köz nél kü li ket tôs pont az elv á lasz tój el (17:31:42 vagy
05:08:01).

Néhány szót szeretnék még szólni a telefonszámok tagolásáról. Ugyanis
ebben a kérdésben egyáltalán nincs egység. Emlékeztetôül: a számjegyek közé
divizt (-) teszünk akkor, ha nem tartományt kötünk össze, azaz nincs közbülsô
egész szám (2-3, 5-6, 14-15 stb.). Tapadó gondolatjelet (–) használunk tarto -
mányok jelölésekor (1–3, 5–8, 10–15 stb.).

A telefonszámokat azért tagoljuk, hogy könnyebben megjegyezhetôk le gye -
nek. Éppen emiatt például a hétjegyû budapesti hívószámokat hol 3-4, hol 4-3,
hol pedig 3-2-2 stb. számjegyre tagolják. Tagoló jelként láttam már szóközt,
divizt, félkvirtmínuszt, díszpontot stb. 

Szerkezetét tekintve a legegyszerûbb telefonszám hazánkban a hat- vagy
hétjegyû hívószám. Ezt követheti egy mellék, illetve elôzheti meg országon belüli
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hívásoknál a körzethívó (06) és a körzetszám. Nemzetközi hívásoknál a körzet -
hívó helyét az országhívó veszi át. A cégen belüli melléket általában mindenki
egy nem tapadó ferde törtvonallal választja el a hívószámtól. A többi tagolási
lehetôség közül a díszpontot nem tartom szerencsésnek (nem megszokott szá -
mok között), a másik három azonban szerintem elfogadható. Tehát csökkenô
sorrendben tartom jónak a következô megoldások mindegyikét:

06 99 123 456 / 789, 
06-99-123-456 / 789, illetve
06–99–123–456 / 789.

Az eb ben a fe je zet ben ed dig le ír tak nem tar toz nak ugyan szo ros an a ti -
pográ fi á hoz, azon ban olyan he lyes í rá si al a pis mere te ket ad nak, ame lyeket nem
na gyon tan í ta nak a nyelvtanór á kon, vi szont min den, sz ö veg gel fog lal ko zó em -
ber nek tisz tá ban kel le ne le n nie ve lük.

A fe je zet ben fog lal tak be tar tatá sa a kor rek tor fel ada ta. Igen ám, de hány
ol yan mû ke rül ki a nyomdá k ból, amely nek még csak a köz e lé ben sem járt
korrektor. Nem árt, ha a gra fi kus, a tip og rá fus vagy a tör de lô is tu d ja, vagy ké -
tely esetén egy he lyen meg ta lálja ez en ap ró sá gok at, ame lyek pontos be tar tá sa,
hel yes hasz nála ta, al kal ma zá sa minden szö ve g-e lô állí tás sal fog lal kozó em ber kö -
zös fe lelô s sé ge.

Ez zel a nor mál szöveg tö r de lé sén ek vé gé re ér tünk. A törd e lô nek munká ja
köz ben ar ra kell tö re kedn ie, hogy min den – a rész le tek re vo nat kozó – dönt ést
a ki ad ványt át szö vô, át fo gó ti pog ráf i ai stíl us szel le méb en hozzon meg, an nak
hat á sát er ôsít se, fo koz za. A ti pog rá fus uta sí tá sa it ma ra dék ta la nul tart sa be, a
tipog rá fiai le írásb an le fek te tett el kép ze lé se it hajt sa vég re. A rés zé re biz to sí tott
dön tési sza bad ság gal jól gaz dál kodj on, meg ol dá sai a ki ad vány esz tét i kai meg je -
le né sét emel jék, gaz da gíts ák. Mun ká ja köz ben ál lan dó an leg yen tu da tá ban an -
nak a ténynek, hogy min da zok a hi bák, ame lyek et ô a korre k tú rák után ben -
ne ha gy a ki ad vány ban, azok benne is ma rad nak. A k iad vány tar talm á nak,
meg jel e né sé nek ô az ut ol só ala kító ja. A ki advá ny ké szí tésé nek to váb bi mun ka -
fázisa i ban an nak ta r tal ma, alak ja, ki né zete már nem vál to zik.
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SPE CI ÁLIS ESE TEK 
SZE DÉ SE, TÖR DEL É SE

A tör de lé si le írá sokb an sze re pel há rom ol yan elem – az in i ci á lé, a táb láz at
és a kép let –, ame lyek nek szed é se, tör de lé se nem in téz hetô el két-három be kez -
dés sel, mind egyi kük tár gya lása meg ér egy kü lön „mi sét”.

Az ini ciá lék szám om ra ne ga tív fej lô dé sét a könyv ele jén, a 3. áb rán már
meg  pr ó bál tam szem lél tetni. Haszná la ta a kézzel ír ott kóde xek dí szes, rajz os,
fest ett k iem elt kezd ô be tû irôl ha gyom á nyo zó dott át a nyom daip ar te rü le tére. Az
idô mú lá sá val sze re pe csök kent, kül ala k ja egy sze rû sö dött. Olyk or fel tá mad
halot  ta i ból, és al kal mazá sa is mét nagy divat lesz. Il yen di va tot élünk meg ma
is. Igaz, a va ló di, dísz es kez dô be tû, az igazi ini ci á lé (ini ti al) idô sza ka már le járt,
he lyet te a sze dés hár om, négy, öt sor át át fogó nagy kez dô be tû, a ver zá lis (ver -
sal) di vatja hódít. A ma gyar ter min o ló gia nem tesz kü lönb sé get, mind ket tôt
ini ci álé nak hívja.

A táb lá zat a nem irod al mi jel legû mû vek sa ját ja. M ûsz a ki, tu do mán yos
köny vek elô szere tet tel és nagy menny iség ben, oly kor na gyon nagy mé re tekb en
al kal mazz ák. A táb láz at két fô ré sze a fej és a törzs (az ada tok). El e mei so rokba
és osz lo pok ba ren de zett ek. A táb láz at fe jét a törzs tôl mind ig lé nia vál aszt ja el.
A sor ok, osz lo pok elv á lasz tás á ra azon ban nem köte le zô lé ni ák hasz ná la ta, sôt a
táb lá za tot lén i á val be kere tez ni sem szüksé ges. Az ólom be tûk ko rá ban sze dése,
tör de lése sok kal nehe zebb volt, mint mai elekt ro ni kus el ké szí tése. Az ért egy na -
gyobb, sok adat típ ust (szö veg, szám, dá tum, kép let, áb ra stb.) tar tal ma zó táblá -
zat sze dé se, el ké szí tése még mi n dig meg tud ja iz zasz ta ni a törd e lôt. Na gyon sok
– tör zsé ben csak szá mad a to kat tar tal ma zó – tábl á zat ból ké szí ten ek ma na pság
– sz ö veg szer kesz tô, tör de lô, táb lá zat kez e lô vagy spe ciál i san e cél ra ki fej lesz tett
progr a mok kal – a szem l éle te sebb meg je le nés mi att kü lön bözô tí pusú gra fi kont.

A ma te ma ti kai, mû sza ki és ké mi ai kép letek sze dé se, tör de lé se e szak mák
ma ga sisko lá ját je lent et te. Cs ak a leg jobb ak ra bíz ták a kép let sze dés ké nyes és
bon yo lult fel ada tát. A matematikai, fi zi kai, mû sza ki kép le tek sze dé sét, tör de lé -
sét megk önnyí ti a Word progr am ré sze ként szál lí tott egyen let szer kesz tô
(Equation Edi tor). Ko moly abb m ûsz a ki, ma te mat i kai tár gyú szö veg és kép letei -
nek sze dé se, tör de lé se azon ban még így sem egy szerû feladat, nem árt né mi
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szak irá nyú is mer et meg lé te. A ké miai ké ple tek – gond ol junk csak szer ves vegyü -
le tek, pl. gyógyszerek szer keze ti kép le te ire – szedése, tör de lé se an nál is inká bb
bo nyo lult fel adat, me rt itt meg sz û nik a so ros szer ke zet, a kép le tek szinte áb ra -
sze rû kép zôd mé nyek ké vál nak, a sík ban kit e rí tett há lók lesz nek, ame lyek egyes
ele mei sok szor ma guk is le egy sze rû sí tett en áb rá zoltak (pl. ben zol gyû rû). Nem
tu dok olyan pro g ram ról, amely az Equ a tion Ed i tor hoz ha son lóan a kémi ai kép -
le tek szed é sét, tör delé sét könnyí te né meg. A tör delô vagy áb rar aj zo ló kény te -
len lesz ma ga eleme z ni az el ké szíte n dô kép le tek et, meg ke res ni azokb an azt a
nem kev és szá mú épí tô el e met, ame lyek meg raj zo lása ut án a kép letek se gít sé -
gük  kel elôá l lít ha tók. Jól te szi a tör de lô, ha eze ket az ele me ket né g yzetal ap ra
szer kesz ti, hogy so rol ha tók leg ye nek.

A fen ti ek en kí vül van még há rom mû faj is, ame lyek szed é se, tör delé se el -
tér az ál ta láno s tól. Ve r sek nél azok han gula tát, rit mu sát igyeks zik visszaadni a
tipog rá fus és a tör de lô egy a ránt. Szín da rab ok törde lé sé nél vilá go san meg kell
kü lön böz tet ni egy más tól az egyes szí nek le írá sát ép púgy, mint a szerep lôk nevét,
a ne kik szó ló ut a sí tá sok at és szö ve gü ket. Min den nek világos, jól ért he tô, kö -
vet he tô szer ke ze tet kell ad ni. 

A ze nei szed és, tördelés spe ciál is progr am mal tör tén ik, hi szen je le i nek nagy
szá ma (kb. 600) és más sá ga mi att nor mál tör de lôp rog ram ilyen fel adat ra hasz -
nál ha tat lan. A kot ta ol va sá si, ze nei elô is mer e tek ép púgy szük sé ge sek a tör delô
szá mára, mint a ma tema ti kai, il let ve ké miai kép let szed és nél a megfelelô szak -
irá nyú is me ret ek. Nem árt, ha a tör de lô ér ti is azt, amit csi nál, így sok kal ke -
ve seb bet hi bá zik, mint amikor csak a lát ott ké zi rat alap ján dol go zik. A fent i ek
rész le te zé sé rôl, ki fej té sé rôl szól ez a fe je zet.

INI CI Á LÉ

Sze repe kez det ben az volt, hogy ün nep élyes sé, em lé keze tes sé te gye a könyv
ol va sá sá nak kez de tét, dí szít é sé vel gyö nyör köd tes sen, eme l je a könyv ér té két.
A XV. szá zad ban, sôt még a XVI. szá zad el sô fe lé ben is mû köd tek a mi ni á to -
rok, könyv fes tôk, akik meg raj zolták, ki fes tet ték az ér té ke sebb, dí szes ebb ki ad -
vá nyokban a nyom dász ál tal üre sen hagyott te rüle tek re ke rü lô ini ciál é kat.
A könyvnyomtatás ro ha mos ter je désé vel, a könyv iránti igény ór i á si nö ve kedé -
sé vel a ké zi mun ka már nem tart hato tt lé pést. Az in i ci á lé is nyom da be tû vé vált,
még pe dig dí szes, mai szemmel néz ve oly kor túl dí szí tett nyom da be tûvé. Né hány
pél da a 78. áb rán lát ha tó.

Az iga zi, dí szes nagy betû, inici á lé (ini ti al, display ini tial, ca pi tal let ter) mel -
lett egy re gyak rab ban hasz nál juk an nak egy szer ûbb vál fa ját, a már kó de xekb en
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78. ábra 
In i ci á léké nt hasz nál ha tó nyomd a be tûk

illanatnyilag 42 darab
számítógéppel rendelkezünk. Ebbôl 36 Apple
Macintosh, a többi PC. A Macintoshok közül
27 db Power PC, a többi az LC kategóriába
tartozik.

em mindig volt ez így. Még két évvel
zezelôtt is csak tíz Macintosh szolgálta
za grafikai oktatást, és közülük csak egy

volt Power Macintosh. A világ a Sulinet kap-
csán változott nagyot.

irtelen 24 Power PC-s Apple Macintosh gya-
rapította az eszközparkot, no meg három PC.
Egy PC a grafika szakra is eljutott, hogy ösz-
szehasonlíthassuk a két platformot.

P

N

H 79. áb ra 
Ki emelt, süllyesztett
és ló ga tott ini ci á lé



is al kal ma zott, ki emelt, több sort át fo gó, dí szí tetlen kez dôb e tût, a ver zá list (ver -
sal).

Az inici á lé el he lyez é sé nek há rom faj tá ját kü lön böz tet jük meg. Leggya ko -
ribb a süllyesz tett (drop cap) iniciálé, hasz ná lat át a ki ad vány szer kesz tô prog ra -
mok ro sszul ug yan, de tá mo gatj ák. Az ini ci á lé el he lyez é sé nek má sik mód ja a
ki e me lés, a ki emelt, ki álló ini ci á lé (ra i sed ini tial). A ha r ma dik le het ô ség az inici -
á lé el he lye zé sé re egy faj ta marg i ná lis meg ol dás, a mar gón kí vül el he lyez ett, ló -
ga tott in i ci á lé (hang ing ini ti al). Azt ug ye mon da nom sem kell, hogy egy ki ad -
vá nyon be lül csak egy fé le el he lye zé sû ini ci á lét hasz ná lunk, ke rül ve an nak el té rô
vari á ci ó it. A 79. áb ra mind há rom ra mu tat pél dát.

Süllyeszt ett ini ci á lé
A süllyeszt ett ini ci álé hasz ná la tán ál az alábbi elveket, sza bál yo kat il lik b etar -

ta ni:
– az inic i á lé mi ni mum há rom, de in kább né gy vagy öt sort fog jon át;
– az ini ci álé betû jé nek bal ol da la a ha sáb bal szé lé vel op ti ka i lag ke rüljön

egy vo nalba;
– az ini ci á lé bet û jé nek alapvonala a süllyesz tés utol só so rá nak alap von al á -

val áll jon együtt;
– te te je az el sô sor ver zá li sa i nak te te jé vel meg egye zô ma gas sá gú vagy an nál

na gyobb le gyen, csak ki sebb nem le het;
– az iniciálét alul ról és jo bb ról ha tá ro ló tér köz op ti ka i lag azo nos nagy sá gú

leg yen.
E szem pon tok ma ra dék tal an be tar tása több nyi re he lyes in i ci á lét ered mé -

nyez. Mint már em lí tet tem, a tör de lôpr og ra mok tá mo gat ják a süllyesz tett
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em mindig volt ez így. Még két évvel
ezelôtt is csak tíz Macintosh szolgálta
a grafikai oktatást, és közülük csak egy

volt Power Macintosh. A világ a Sulinet kap-
csán változott nagyot.

em mindig volt ez így. Még két évvel
zezelôtt is csak tíz Macintosh szolgálta
za grafikai oktatást, és közülük csak egy

volt Power Macintosh. A világ a Sulinet kap-
csán változott nagyot.

N80. ábra 
Gé pi és kor ri gált
süllyesz tett ini ciálé



iniciálé ké szí té sét. So rok ban szám ol va meg ad ha tó a süllyesz tés mér té ke. A gép
által gyárto tt süllyeszt ett ini ci álé azon ban nem elé gí ti ki a fent felso rolt szem -
pon to kat. A gépi és a kor ri gált vál to za tot mu tat ja a 80. áb ra.

A süllyesz tett in i ci á lé ál tal át fo gott so rok a bal mar gót ól bel jebb kez dôd -
nek ugyan – he lyet adva az inic i á lé tég la lap já nak –, de eg ymás alatt áll nak. Az
ini ci á lé oly kor kül ön ál ló szót al kot, leg tö bb ször azon ban egy hosszabb szó el sô
bet û je. Az egybeírt szó szö vege ma rad hat ott, aho va a gép tet te, vagy is a bel -
jebb kez dett so rok bal ol da la le gyen füg gô leges eg ye nes. A kez dô A, Ó stb. sza -
vak utá ni szó közt az on ban min den képp en ki kell ir ta ni, ne hogy bent ma rad -
jon, elr ont va ez zel a füg gôl e ges élt. Pusztán az A, V és W te szi le he tôvé, hogy
a so rok kövessék az ini ci á lé bet û jé nek alak ját, ahogy azt a 81. ábra mut at ja.

Nem cs ak a süllyesz tett, de sem mil yen inic i á lé sem ál lhat két kar ak ter bôl.
Ezé rt két kar ak te res más salh ang zó ink ból csak az el sô ka rak ter az ini ci á lé. Ugyan -
e zen ok nál fog va az írás jel lel kez dô dô be kez dé sek bôl nem kés zít he tô inic i á lé.
Ha ily en he lyek re min de nár on ini ci á lét aka runk ten ni, akkor a szer zôt kell
felkér ni a b eke z dés ele jének át írá sá ra, átf o gal ma zá sá ra. Szám jeggyel in du ló be -
kez dé sek ese té ben a tel jes kez dô szá mot be tûv el kell k iír ni, ha an nak el sô karak -
te ré bôl ini ci á lé lesz. E vál tozta tás hoz is a szer zô en ge délye szük ség es. Nem alkal -
maz ha tó süllyesz tett in i ci á lé ott, ahol nincs meg az in i ci á lét kö rü lö le lô
össze függô sz ö veg ki a la kí tá sá nak lehe tô sé ge. El len pél da a 82. ábr án lát ha tó.
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alamikor 1990 elején
csoda történt. Megke-

reste iskolánkat a ró-
zsadombi Apple Center

vezetôje, és szerzôdéssel
heti kétszer két óra tanulási
lehetôséget biztosított 12 fô ré-

V
81. áb ra 
Az ini ci á lé alak já nak
kö ve té se a so rokkal

indjárt felnövök – álmodoztam ma-
imgamban.

– Hol vagy? – kérdezte édesanyám
a konyhából.

– Apu íróasztalán játszom – válaszoltam na-
gyon halkan.

M
82. áb ra 
Rosszul al kalm a zott
sü llyesz tett ini ci á lé



Ki emelt ini ciálé
A ki emelt ini ci álé kez dôd het a bal mar gó nál, sok szor azonban a ha sáb, tü -

kör ten gel yé be ál lítják. A be kez dés kez dô sora fel ett eleg en dô hely nek, tér köz -
nek kell len nie, hogy az ini ci álé el fér jen, és fö lötte is ma rad jon még leg alább
egy-két sor köz nyi tér. Amennyi ben az ini ci álé a bal mar gón áll, ak kor ott bal
szé le op tik a i lag áll jon egy ütt a bal ma r gó val. A kö zépre tett inici á lé be tû képé -
nek teng e lye le gyen a ha sáb vagy tük ör ten ge lyén. A be tû alja egy vo nalb an le -
gyen a szöv eg sor bá zis vo nal á val. Az eset leg lel ó gó J-t, Q-t vagy fel kell emelni,
vagy el kell tekinteni az alk al ma zá sá tól. A kü lö ní rást cs ak egy normál szó köz -
nyi hellyel kell ér zé kel tet ni. Egy b eírás kor az ini ci á lé és az ôt kö ve tô be tû között
csak egy betû köz nyi hely mar ad hat, ép pen ezé rt az F, P, T, V, W, Y be tû ké -
pe alá, a szár hoz tel je sen közel kell vinni az egy be írt szót. Pél dát a 83. áb ra
mut at.

Ki ló gat ott ini ci álé
A ki ló ga tott in i ci á lé he lye min dig az ol dal bal mar gó ján, a tük rön kí vül

van. Ép pen ezért a ol dal és ge rinc mar gó já nak ele gendô en nagy nak kell len nie
az ini ciá lé el he lye zé sé re. Az ini ciálé be t ûköz nyi táv ol ság gal il leszk e dik a bal mar -
gó hoz, tet e je az el sô sor te te jé vel egy vo nalb an áll, még pe dig úgy, hogy ha az
elsô szó nem ta r tal maz fel nyú ló szá rú kar ak te re ket vagy éke ze tes be tû ket, akkor
az inic i á lé te te je a be t ûszem ma gas sá gá ban van, ell en ke zô eset ben a fel nyúló
szá  rak te te jén él. E szo ros ill esz ke dést a széles be tû tal pak le hete t len né te szik, ezért
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izikát és matematikát
tanítottam itt az iskolában, de a számítógépet
minden osztályba bevittem, amikor csak lehe-
tett, hogy terjedjen a fertôzés.

nyolcvanas évek végén nyílott lehe-
tôség egy 286-os AT megvételére (1 MB
RAM, 40 MB winchester, CGA monitor,
FX1050-es nyomtató). A kilobájtok területé-
rôl átléptünk a megák birodalmába. 

F

A

83. áb ra 
Ki e melt ini ciá lék



an tik va be tû típ us nem hasz nál ha tó, in kább a lin e á ris vagy ah hoz kö zel  ál ló vo -
nal ve ze tésû gro teszk be tû tí pusok, egyes ant ik vavar i á ci ók hasz nál ha tók. Miv el az
ini ciá lé te te jé nek szo ro san ke ll il lesz ked nie az el sô sorhoz, ezért il yen meg ol dás -
ra egy ál ta lán nem hasz nál ható az A és az L be tû, de a fe lül ke re kíte t tek sem
nag yon. Enn ek kö szön he tô, hogy ezt a meg ol dást vi szonyl ag rit kán al kal maz -
zák. Pél da a 84. áb rán lá tha tó.

Más meg ol dá sok
A ki e melt kez dôb e tûk dí szí té se a régi in i ci á lékh oz ha son lóan meg old ha tó,

kö réjük ker et, mö gé jük hát tér te hetô. Ilyen kor ter mé sze te sen a ke re tet, ill et ve
a hát te ret kell a szö veg töb bi ré szé hez ill esz te ni. A ki emelt inici á lé kis rajz zal
dí szít he tô. Fô leg an gol nyelv te rü let en él még az a szép szok ás, hogy az inic i á -
lét kö ve tô né hány szót, de le ga lább az ini ci á lé sza vát ki ska pi tá lis sal sze dik, mert
tú l zot tan hir te len nek érzik az azon nali át me ne tet a ki e melt kez dôb e tû rôl a kur -
rens szö veg re. Ál ta lá ban igaz, hogy kes keny ha sá bokb an, tömbös sze dés nél ini -
ci ál ét al kal maz ni nem sz e ren csés dol og, mert sú lyos szó köz- és el vá lasztá si prob -
lé mák hoz ve zet het. A 85. áb ra hát térr el el lát ott és kis ka pi tá li sos szö veg át me ne tet
al kal ma zó ini ci ál é kat mut at be.

Ma gyar nyel vet hasz ná lunk, ma gya rul írunk, te hát fel tét lenül be szél nünk
kell az éke ze tes kar ak te rek ini ci á lé ként va ló hasz ná lat á ról, al kalm a zá sá ról. Be -
tû tí pus tól függe t le nül éke ze tes kar ak ter süllyesz tett és ki ló gat ott ini ci álé ként
nem hasz nál ha tó, leg fel jebb akk or, ha hát te ret adunk ne ki. Éke ze tes betû ki -
emelt in i ci á lé ként va ló al kal maz á sá nak sem mi aka dá lya si ncs. Még eg yszer hang -
sú lyozni sz e ret ném, hogy egy ki ad vá nyon be lül csak egy fé le me gol dású ini ciá -
lé hasz nál ha tó, a vál toz a tok va ri álá sa nem me gen ge dett.
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rôgépünk hamarosan bôvült egy 300 dpi-s
fekete-fehér síkszkennerrel és egy ugyan-
ilyen jellemzôkkel rendelkezô lézernyomta-
tóval. Miénk volt a világ.

árom szoftvert használtunk: egy 2.0-s Word-
öt, a PaintBrusht és egy pálcika alakzatok
mozgatására képes animációs programot.
Mindenki saját floppykra dolgozott, mert a
winchester dugig volt a rendszerrel és a prog-
ramokkal.

E

H

84. áb ra 
Marg ó ra ki ló ga tott
inici á lé



TÁB LÁ ZAT

A táblá zat so rok ba és osz lo pokba ren de zett ada tok hal ma za. Az egyes osz -
lo pok min den kép pen név vel el lá tot tak, de sok szor a so rok nak is van nak ne ve -
ik. Ezek a nev ek egy üt te sen a tábl á zat fej lécét, fe jét al kotják. Az ada tok összes -
sé gét a táb lá zat lá bá nak vagy tör zsén ek hív juk, egy-egy adat pedig a tábl á zat
ele me. A ce l la a fej vagy a törzs (láb) egy-egy ele mét ma gá ban fog la ló tég l alap
neve. A tábl á zat az ada to kat össze fo gott an, ren de zett for máb an je le ní ti meg, ez
a meg je le nít é si mód le he tô vé tes zi az össze tar to zó adatok egy pil lan tás sal tör -
té nô át fog á sát épp úgy, mint az ok össz ehaso n lí tá sát.

Két szer két elem fej lé c cel ellátva már táb láza t ba szedhetô, ezért a leg kis ebb
táblázat mé re te három szor há rom cella. A fel sô ha tár a csil la gos ég, ki ne lá -
tott vol na már író asztal mé retû táb lá za to kat. A táb lá za tok mé re tét elem e ik száma
és faj tá ja be fo lyá sol ja. Egy-egy elem le het sz ám, szöv eg, dá tum, rajz vagy akár
fo tó is. A szö veg hossza, a kép nagy sá ga je len tô sen be fo lyá sol ja a táb lá zat mé -
re tét. A táb lá zat szö vege, ada tai a keny ér be tû mé ret é bôl sze det tek le gye nek.
Hely hiányában lejj ebb menni az alá rend elt szö veg mé ret é ig le het. A táb lá za -
tok ál ta lá ban cím mel is ren delke z nek.

Táb lá zat el he lyez é se
A kismé retû táb lá za tok el fér nek a ha sáb, tü kör szél es sé gén, hosszuk sem

nagy, ezért a tü kör mag as sá gá ban bárhol el he lyez he tôk. A táb lá zat ugyan is az
áb rával el lent ét ben nem sza kít ja meg a szö veg fo lyá sát, így ha elh e lye zése úgy
kív án ja, ak kor az ol dal köz ép ma gass á gá ra is te he tô. Amennyi ben szé le ssé ge
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em mindig volt ez így. Még két év-
zvel ezelôtt is csak tíz Macintosh szol-
zgálta a grafikai oktatást, és közülük

csak egy volt Power Macintosh. A világ a
Sulinet kapcsán változott nagyot.

z egész iskolában kiépült az ethernet
hálózat, és két szerverünkön keresz-
tül rákapcsolódhattunk a világhálóra.

Azóta nagy a vigadalom, hiszen a szakórákon
mindenki egyszerre ülhet a gépe elé.

N

A

85. áb ra 
Hát te ret 
és szövegát men e tet
alkalmazó 
ini ci á lé



megkö zelí ti a has áb, tü kör sz é les sé gét, úgy kö zép re igazí t va he lyezzük el. Ha a
táb lá zat mell ett a ha sá bon, lap tük rön elf ér még leg alább 20–25 kar akt er, ak -
kor a táblázatot az ol dal mar gó hoz iga zítva a szö veg mel let te el fo lyath a tó. A tör -
de lô min dig igyeke z zen úgy ki ala kí tani a táblá za tot, hogy an nak sz é les sé ge a
tü kör szé les sé gén él na gyobb ne le gyen. Ter més ze te sen al só kor lá tot je lent szá -
má ra az alá rende lt szö veg be tû mé re te, az on ban ezt fi gyel em be vé ve eset le ges
magy a rá zott rö vi díté sek kel, több sor ba tör de léss el igyek ez zen a tábl á za tot ál ló
form á tum ban (a fej fö lül) el he lyez ni az ol da lon.

Sok szor a táb lá zat osz lo pai elférnek a lap tü kör szé les sé gé ben, de so rai nak
szá ma ol yan nagy, hogy a tel jes táb lá zat nem fér el egy ol da lon. Ily en kor a tör -
de lô annyi sort tesz az ol dal ra, amennyi a fejléc cel és a táb lá zat alá írá sá val (sor -
szám, cím) oda elfér. A kö vetk e zô olda lon, ol da lak on azonb an sokszor nem ele -
gen dô a so ro kat egy sze rûen foly tat ni, ha nem min den új ol dal te te jé re új ból ki
kell ten ni a fe jlé cet, és az ol dal al ján közölni, hogy me lyik táb lá zat há nyad ik
foly ta tás á ról van szó épp en. Ilyen kor nem is annyi ra a ki advá ny ra kell gon dol -
nia a ti pog rá fus nak, tör de lô nek, mint in kább ar ra, hogy ha az in k ri mi nált ol -
dala k ról fény más o lat kés zül, akk or is egy ért el mû le gyen azok so rrend je, azono -
sí tá sa.

Ha a táb lá zat már sem mi képp en sem fér el a tü kör szé les sé gé ben, akk or
meg kell kí sé relni a tábl á zat tü kör ma gas ságban va ló el he lye zé sét. Ilyen kor a
táblázat 90°-kal bal ra for gat va kerül az ol dalra. Feje min dig bal ra van, so rai
lent rôl föl fe lé ol vasand ók, az ol va só nak bal ra kell te ker nie a fe jét, hogy el olvas -
has sa, pon tosan úgy, mint a könyv bo rí tó ge rin cé nek szö ve gé nél. Az el mon dot -
tak magy ar nyel vû köny vek re ér vé nye sek, ide gen nyelvû ki ad vá nyok nál éppen
for dít ott a hel yzet.

Az olyan nagy táb láza to kat, amelyek se ho gyan sem fér nek el – szél es sé güket
te kint ve – az ol da lon, kül ön ívekre ny om ják, és vagy a könyv vé gé re ra gaszt -
ják össze hajt va (egy táb lá zat), vagy a hát só könyv táb la belsô old alá ra ra gasz tott
ta sak ba ra k ják be meg fe lelô mé retre összeh ajt va az o kat (tö bb táb lá zat). Ug yan -
így járnak el nagy mé re tû rajz ok, térképek stb. ese téb en is. A füg ge lék ben kap

hel yet az olyan táb lá zat
(áb ra, fotó, il luszt rá ció),
am ely re a ki ad vány szö -
ve gé ben több hel yen is
hi vat kozn ak, s így az
nem il leszt he tô be min -
d en egyes hivat ko zás -
hoz. A táb láz at le het -
séges el he lye zés é re a 86.
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86. áb ra 
Táblá zat el he lyez é se az ol dal on



áb ra mu tat pél dát. A táblá za tok kö rül – ugyanú gy, mint az áb rák nál – minden
ol da lon az o nos mé re tû teret kell hagyni, a szö veg se hol sem mászhat rá a táblá -
zat ra vagy áb rára. Ez a köz a tel jes ki ad vány va lame nnyi táb lá za tá ra, áb rá já ra
vo nat ko zó an ugyan annyi. Ér té két, amely kb. a ke nyé rszö veg sor tá vol sá gá val
meg egye zô, a ti pog ráfus ha tá roz za meg.

A táb láz at tör de lése
A táb lá zat ada ta it a jó be író he lye sen gépeli be, az egyes osz lo pok ele me it

egy-egy tab u lá tor ral vá laszt ja el egy más tól, az utol só osz lop ad a ta után ped ig
re turnt üt le, és úgy kez di a kö vet ke zô sort. Amennyi ben egy adott cel la üres,
nincs benne elem, ak kor ta bu lá torr al (sor végén re turnnel) lép to vább. Nem
ér dek li, hogy a táb lá zat a sa ját ké per nyô jén le gyen oszl op ba ren de zett, tud ja,
hogy an nak vég sô meg je len é sét majd a törd e lô alak ít ja ki.

A tör de lô ki sebb mé re tû táb lá za tokat sem hagyhat a folyó szö veg be éke lôd -
ve, hi szen ha más nem is, leg alább egy vízs zint es vo nal, a fejet a törzs tôl el vá -
lasz tó lé nia tar to zik még a táb lá zat hoz az adat o kon kí vül. A tör de lô jól te szi,
ha a tá b lá zat összes el e mét a táblá zat sor számá val, cí mé vel, es e tle ges alá írásá val
együtt a fo lyó szö veg bôl ki eme li, kü lön boxba rakja, ott meg form áz za, lé ni ák -
kal – a pon tos il lesz ke dés re ügyel ve – el lát ja, és az egé szet egy cso port ként
(group) ke zelve, mint egy áb rát te szi vissza a hely é re. Amennyi ben így jár el,
nem for dul hat ve le elô, hogy a mint egy kétórás munk á val gon dosan meg szer -
kesz tett, az ol dal al ján el he lyezke dô, léni á zott tá b lá za tán ak utolsó négy so ra a
kö vet ke zô ol dal te te jé re ke rül jön – mi közb en a hoz zá tar to zó lé ni ák a régi helyü -
kön ma radn ak – pusz tán azért, mert két ol dal lal el ôbb elfe lej tett egy a lcí met
k iemel ni és a szüksé ges térközökkel el lát ni. Aki vel ez vagy hoz zá ha son ló ma -
lôr meg esik, az ha mar meg ta nul ja, hogy le gyen a táb lá zat kic si vagy nagy, ta -
ná csos azt összes tar to zé káv al együtt ön álló elemként ke zelni, hiszen így sokkal
kevesebb munkát jelent a táblázatok áttördelôdésbôl adódó módosítása.

El for gato tt táb lá za tot ak kor ké szí tünk, amikor az adott táb lá zat a tü kör
széles sé gébe már az alá rende lt be tû mé re tében dolgozva sem fért be le. Ilyenkor
– mint szé les sé get – ki kell je löl ni a lap tük ör ma gas sá gát, és a tábl á za tot er re a
sz é les ségre kell el kés zí te ni a ke nyér be tû vagy az alá rende lt szö veg be tû mé re tét
ha sz nál va. Ha a tá b lá zat így sem fér el, ak kor már csak a haj to gat ás ma rad.
A tábl á zat cel lá ib an a szö ve get bal ra, a szá mo kat jobb ra, ille t ve ha van, akkor
a ti ze des vesszô re igaz ít juk. A fe jsor(ok) szöv e gei vízs zin te sen és füg gôle ge sen
egyará nt a ne kik meg ha tá ro zott cel la kö zep é re iga zí tot tak. Ké szülh et táb lá zat
úgy is, hogy a fej szö ve ge az al á ren delt szö veg be tû nagy sá gá val, az adat ok pe -
dig a ke nyér bet û é vel sze det tek. Más betû fo ko zat azon ban a táb lá zat szedéséhez
nem al kal maz ha tó.
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Lé ni ák hasz nál a ta
A klasszi kus, ha gyo má nyos táb láz at ke vés lén i át hasz nált. Vo natk o zik ez a

meg áll apí tás az egye nes vo nalak szá mára ép púgy, mint vastag sá gi vál toz a ta ik ra.
A kéz iszedô nek volt elég ba ja a táb lá zat ele mei nek szed é sé vel, iga zí tás á val, nem
volt szüks é ge fö lös leg es vízs zin tes és plá ne füg gô le ges lé niák ra. Egyéb ként ha
kény te len volt – kü lö nö sen a tá b lá zat fej ré szé ben – mind két lé nia hasz ná lat á -
ra, akk or azonos va s tag ság ese tén min dig a füg gô leg es él ve zett el sôbb sé get, az
fu tott vé gig, és a ví zs zin tes sza kadt meg, majd foly ta tód ott a füg gôl e ges vo nal
túl só old a lán. Egyedü li ki vé tel a fej záró lé nia volt, mert az vég ig fu tott a táblá -
zat tel jes széle s sé gén. Vast ag sá gi mé ret ek ben csak a ha jszál vé kony, a fél-, egy-
és más fél, leg fel jebb kétpon tos lé ni á kat al kal maz ták. Lé ni at ö rés nél a vas tag abb
el sôbb sé get él ve zett a vé konnyal szem ben, te hát keresztezéskor a vé kony szakadt
meg, ill et ve a vízs zin tes és füg gô le ges közül min dig a füg gô leges ma radt foly -
ton os. A foly to nos vonalú lé ni á kon kí vül használták a szagg a tott és a pon to -
zott nyo ma tú a kat is. Szá mí tó gépes ki ad ványsz er kesz tô prog ra mot hasz nálva akár
min den osz lop és sor kö zé könnyen húz hat nánk lé niá kat, de ez a ma diva tos
meg ol dás nem ill ik a hag yo má nyos stí lush oz.

Önálló táb lá zat ok
Az ed dig tárg yalt könyvtá b lá za tok on kí vül lé tez nek az úgy ne ve zett ön ál ló

tábl á za tok. Táb lá zat nak te kint he tôk pél dá ul a va sú ti men et ren dek vagy a nap -
tá rak stb. Még is az ön ál ló táb láz a tok je len tôs ré sze olyan nyomta t vány, ahol a
tá b lá zat cí me és fej ré sze ki töl tött, tör zse (lá ba) ped ig üres cellák so ka sá gáb ól áll.
Utób bi ak több nyi re vé kony lé ni ák kal el vá lasz tot tak. Ilye nek a ke resk e del mi
nyomt at vá nyok, te r ve zé si, sta tisz tikai, könyv e lé si táb láz a tok és a min dannyi unk
ál tal hasz nált ügy vi te li nyom tatv á nyok eg ya ránt, csa kúgy, mint a vo na las, „koc -
kás” is ko lai fü zetek. 

KÉPLET

A kép let sze dés min dig is a sze dôszak ma csú csát je len tet te. Ké zi sze dés ben
a mé re tet, a kép let bo nyo lult ságát kel lett fi gye lembe ven ni és szá mon tar ta ni
az e lhú zá sok, vízsz in tes és füg gô le ges tá vol tar tá sok értékeit ép púgy, mint az
egyes el e mek mé ret be li kü lönb sé ge it. A sze dô gé pek ter jed é sé vel a nyom da i par
törekedett a kép let sze dés gé pe sí té sé re is, meg szü let tek a há rom-, négysoros kép -
letsz e dô gé pek. Aki le bec sü li a kép let sze dôk tu do mány át, az pró bál ja meg szö -
veg  szerke sz tô ben vagy ki ad vány szer kesz tô ben se gé deszk ö zök alkal ma zása nél kül
ki szed ni a 87. ábrán lát ha tó vi szony lag egy sze rû kép le tet. Az in teg rál és négy -
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zet gyök jel ele mei, va la mint a gö rög be tûk
a mind  két gép tí pus alap kész le té hez tar to zó
Symbol betû tí pus ban me gta lál hat ók.

Ma a ma te ma tikai, mû sza ki kép le tek
szedé sét a Word rész e ként áru sí tott egyen -
let szer kesz tô (Equa ti on Edi tor) se gí ti, hasz -
nál a tá hoz ter mé szet e sen nem árt némi ma -
te ma ti kai is meret, elô kép zett ség.

Ma te ma tik ai kép le tek ele mei
A mat e ma ti ka na gyon sok je let, kar ak tert hasz nál. A kép let sze dés ben elô -

for duló je lek összes sé gét a ma te ma ti kai betûkészlet tar tal maz za hat darab 256
kar ak te res fontb an.

Be tûk, je lek sze dé se. A kép le tek betû je lei nem csak a la tin, gör ög és gót kis-
és na gy be tû ket haszná l ják, de alk al maz nak né hány hé ber kar akt ert is. A gö rög
be tû ket az 5., a gót ábé cét a 6. táb lá zat tar tal maz za. A mat e ma ti kai je lek alak -
já ról a Ma gyar Szab vány (MSz) gon dosk o dik. A leggyak rab ban hasz nált szab -
vá nyos ma te ma tikai je le ket a 23. táb lá zat foglalja össze.

A ma te ma ti kai ki ad vá nyok szö ve gét le he tô leg an tik va be t ûbôl kell szed ni,
és a kép le tek be tû típu sá nak, be tû mé re té nek a ke nyér szö vegé vel azo nosnak kell
len nie. Törtet ta r tal ma zó ké ple tek ben a száml á ló és a ne ve zô az alá ren delt szö -
veg betû fo ko zat á val is szed he tô, te r mé sze te sen egy ki ad vány on be lül min dig
azo nos mó don. A has á bok ker ü len dôk, hisz a hosszabb kép letek nem fér nek el
benn ük. Még így is elô fo r dul, hogy a hosszú kép le tek et tör ni kell.

Ál ló be tû vel kell szed ni az írás je lek et (!, ?, ;, : stb.), a mért é kegy ség e ket (cm,
kg, MPa, nF stb.), a rö vid í té se ket (min., max., sin, cos stb.). A fels o rol takat
ak kor is ál ló kar ak ter ek bôl kell szed ni, ha al só vagy fel sô in dex ben, ki te vôben
sze rep el nek.

Kurzí v ból kell szed ni a kép le tek ben sze rep lô, szá mo kat he lyet te sí tô be tû ket
az al a psor ban, al só és fel sô in dex ben, il letve ki te vô ben egya ránt. A vek to rok,
ten zor ok je lei fé lkö vér, fett sze dé sûek. A szám jeg yek min dig ál ló verz á lis szá -
mok, az ug rá ló, me dievál is szá mok itt nem használ ha tók. Hosszabb szá mok
számjegyei kö zé a hár mas tag o lás nak meg fe le lô en tör he tet len spác i um sze d en -
dô. Sok kép let et tar tal mazó ki ad vá nyok ban a sz ö veg kö zi hiv at ko zások
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87. áb ra 
Egy egy sze rûbb ké plet

88. ábra 
Kép let sor szám á nak
elhelyezése
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Jel Megnevezés

1 plusz
2 mínusz
6 plusz-mínusz
· szorzópont
3 szorzókereszt
: aránylik
/ ferde törtvonal
4 osztójel
| osztója
ı nem osztója
≠ egyenlô
± nem egyenlô
; azonosan egyenlô
Ú nem azonosan egyenlô
, kisebb
. nagyobb
! jóval kisebb
@ jóval nagyobb
% kisebb vagy egyenlô
^ nagyobb vagy egyenlô
, hasonló
Ô nem hasonló
< közel egyenlô
˜ nem ekvivalens
. izomorf
> egybevágó
¿ nem egybevágó
r tart
` végtelen
÷ gyök
o szumma

minden
van olyan
nem

Jel Megnevezés

p produktum
e integrál
r hurokintegrál
t kettôs hurokintegrál
h áthúzott há
8 fok
% százalék
‰ ezrelék
9 perc
0 másodperc
- harmadperc
_ kerek zárójel
f szögletes zárójel
h kapcsos zárójel
k csúcsos zárójel
¯ unió
˘ metszet
, valódi része
# része
. valódi bôvítése
$ bôvítése
˜ nem valódi része
‹ nem része
¿ nem valódi bôvítése
› nem bôvítése
[ eleme
” nem eleme
] fordított eleme
’ fordított nem eleme
≠ parciális derivált
\ szög
> merôleges
n háromszög
\ átmérô

23. táblázat
Gyakran használt matematikai jelek



megkönnyít é sé re az egyes kép le te ket ke rek zá ró jelp ár ba tett, foly ton nö vek vô
sor számmal lá t ják el. E sor szá mok at a ké plet so rá ban, azok ví zs zin tes ten ge lyé -
vel egy mag as ság ban, in kább a tü kör jobb, mint bal olda lán he lye zik el. Pél da
a 88. áb rán lát ha tó.

Am i kor bo nyo lul tabb (tört, gyök, in teg rál stb.) kép let vé gé re írás je let kell
ten ni, ak kor köz éjük tör he tet len spác i um szed en dô. Ta pad az írás jel egy sze rû
fel so rol ás

, , …

és in de xet, ki tev ôt nem tar tal mazó egy sze rû kép le tek vé gén

.

A ferde tört vo nal és a ke rek zár ó jel pár hasz ná la tát, jel en té sét össze ke ver ni
ké plet sze dés nél fôb en já ró bûn. A ma te ma ti kai, mû sza ki kép le tek azon ban a ke -
rek zá ró jelp ár mel lett még jó né hány zár ó je let hasz nál nak, mégpe dig szi go rúan
kö tött sor rend ben. A sor rend be lül rôl ki fe lé ha lad va: ke rek, szög le tes, kap csos,
hor padt, egye nes. A zá rój el pá rok a 89. áb rán ta lál hat ók meg. A zá róje lek mére -
tét mind ig a köz éjük zárt ki fe je zé sek na g ysá ga ha tár oz za meg, a zá ró jelp ár két
tagja egy forma ma gas, és nagy sá guk min dig a köz ref o gott kép let rész le gma ga -
sabb tag já hoz ig a zo dik, ta kar ja azt. A zá rój el min dig ál ló, a zá ró je lek és kép let -
rés zek kö zött spá ci um nincs.

A ma te mat i kai mûv e le ti je lekh ez (+, – stb.) be osz tást nem kell szedni, azon -
ban az ál lí tási je lek (=, > stb.) mindkét old alára tör he tet len spá ci um sze dendô.
A ké ple tek leg több ször a lap tü kör köz ép ten gel yé re állítottak, rit ka az a meg ol dás,
ami kor min den kép let – hosszá tól füg get len ül – tom pán vagy azo nos be hú zás sal
kezdô dik. Ame nnyi ben a kép let el fér egy sor ban, ak kor nincs gond. Hosszú kép -
le tek ese tén azon ban elô for dul hat, hogy a kép let törésére, el vá lasz tá sá ra ke rül sor.

A kép let et el vá laszt a ni az ál lí tást ki fe je zô je lek, valamint a + és a – je lek,
il let ve a szor zó jel ha tá rán le het úgy, ho gy a fel so rol tak köz ül az ak tuál is je le ket
a sor vég én ki kell ten ni, majd az új sor ban ugyan ezzel a jel lel kell foly tat ni a
kép letet. Az el vála sz tott so rok az el sô ál lá sát ól füg get -
le nül a kö vetke zô mó don ál lí tan dók: ha csak egy el vá -
lasz tott sor van, ak kor azt kö zép re kell ál lí ta ni. Két el -
vá lasz tott sor esetén az el sô elô re, a más o dik hát ra
ál lít ott. Hár om el vál asz tott sorn ál az el sôt elôre (bal ra),
a má so dik at kö zép re, a har mad i kat mindig hát ra (jobb -
ra) állít juk.
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89. áb ra 
Kép le tek ben hasz nált 
zá ró jel pá rok



Ma tem a ti kai kép le tek szed é se
A ma te ma ti kai kép let ek sze dé se pél da nél kül sem mit sem ér, ép pen ezért

min dig ott le sz a le írás mell ett a pél da.
Össze ad ás, ki vo nás. A + és – je lek be osz tás nél kül sze dendôk, az eg yen lô -

ség jel vi szont mind két old alá ra spá ci um ot kí ván. Tört ese tén az össze ad ás- és
ki vo násje lek min dig a tag ok fô tört vo na lá val egy magas ság ban sze dendôk.

Szorzás. Az egy sze rû szor zás je lét – a szorz ó pon tot – cs ak szá mok kö zött
szo kás ki ten ni ( ). Azonb an szorz ó jel lét e zik még né hány, alak juk at, el ne -
ve zé sü ket a 24. tábl á zat mu tat ja. El é jük, ut á nuk nem kell sp á ci u mot szed ni.

Osz tás. Je lö lé sé re az oszt ó pon tot (:) vagy a
fer de tört vo na lat (/) hasz nál juk, amennyi ben a
mû ve let egy sor os sze dés ben el in téz he tô. Az
osztópont mind két old al á ra spá ci um ke rül jön, a
ferde tört vo nal ezt egy ál tal án nem igény li.
Vízszint es tört vo nal at haszn ál va ann ak hossza
min dig a törtb en szerep lô hosszabb ért ék hez iga -
zo dik. He lye az ál lí tási va gy mû ve le ti je lek kö -
zép vo nalá ban van. Em e le tes törtn él mindig a fô
tört vo nal ke rüljön az áll í tá si vagy mû vel e ti je lek
kö zép von al á ba. Tört von a las kif e je zés elé és után
– amennyi ben nem ma te ma ti kai jel kö ve ti – spá -
ci u mot kell szed ni.

és   
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Név Jel

direkt szorzójel
szorzópont
szorzókereszt
diadikus szorzójel °
tenzoriális szorzójel

24. táblázat
Szorzójeltípusok



Hat vá nyoz ás. Az alap a ke nyér szö veg be tû fo ko za táv al szede tt, a ki te vô pedig
a be ál lí tott ér ték nek meg fe le lô en az alap be tû 50–66%-a, bá zis vo na lá nak el to -
lá sa mé ret é nek függ vé nye. Úgy kell be ál lít a ni, hogy a ki te vô verzá li sá nak közép -
vo na la az alap be tû szem é nek te te jév el áll jon. Bo nyo lul tabb kife je zé sek, tör tek
ki te vô jét zá ró je le zés sel eg yér tel mû sí te ni kell.

In dex. A mate ma ti ka a meg for má lás stí lusá ban nem tesz kül önb sé get fel sô
in dex és kitevô kö zött. Most te hát az alsó in dex megf or má lá sá ról lesz szó.
Ugyan az vo nat ko zik rá, mint a kitevôre, csak bá zis vo na lá nak el tolá sá val úgy
kell be áll í ta ni, hogy ver zá lis á nak köz epe az alap sor be tûs ze mé nek al já val állj on
egy vo nal ban.

Gyök vonás. A gyök jel ma gas sá ga két pont tal na gyobb a kur rens mé retnél,
így alat ta el fér a sor. Olyan hosszú, hogy ta karja azt a ki fe jezé st, amib ôl gyö -
köt kell von ni. A gyökv o nás kit e vô jét az in du ló szár fö lé ír juk ki te vômé ret ben.
Tört ese tén a szár mag as sá ga olyan, hogy a tel jes tört el fér a gyök jel alatt.

Log a rit mus. Meg külö n böz te ten dô a tet szô le ges, a 10-es és az e=2,73 alapú
lo gari t mus sze dé se. Az alap je lét al só ind ex be szed jük, a loga rit mus alatti
mennyi ség pe dig több tag ese tén zá ró jel be te en dô, hogy egy érte l mû le gyen, mi -
nek a lo ga ritm u sát ke res sük.
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x=logab tet szôl e ges alap,

x=lgb tí zes alap

x=lnb e al ap

Függ vé nyek. A tri gon o met rikus és egyéb függ vé nyek ne ve i nek rö vid í té se it
ál ló bet ûk bôl kell szedni. A függ vény kap cso la tot je lö lô f, g, h stb. bet ûk után
a zá ró je let köz vet le nül kell szed ni. Több vál to zós fü gg vé nyek nél a zá ró jel be
szedett vál to zók kö zé vesszôt és spáciumot sze dünk.

és 

Dif fe ren ci ál. A dif fe ren ci álás jelét, ope rá to rát (d) dôlt en kell szed ni, és a
változó azon nal, szó köz vagy spá ci um nél kül kö ve ti. A dif fer en ci álhá nya dos je -
löl é sé re

fel sô vesszôt ,

fe lül zárt pon tot ,

zá ró jelbe tett fel sô in de xû szám ot ,

fe lül zárt római szá mot 

sze dünk. Amennyi ben a be tû fé lkö vér, akkor a fe lü lzárt pont és a felsô vesszô
is fél kö vér. A fe lü lzárt pon tot idôb en vál to zó fi zi kai mennyi ség ek idô sze rin ti
deri vá lá sá nál al kalm az za a fi zika tu do má nya.

Int eg rál. Az in teg rál jel elôtt és után szó közt kell szed ni. Az in teg rál jel közepét
a tört vo nalh oz, + vagy – jel hez, il let ve az ál lí tóje lek középvonalához kell il leszte -
ni. Ha tá ro zott in teg rál ese tén az in tegr á lá si ha tár ér ték e ket vagy az in tegrá l jel
mel lé, vagy fö lé és alá írj uk.
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So ro za tok. So rok nál és so ro za tok nál az ele mek sor szá ma al só in dex be tett
szám vagy be tû, kife je zés. Az ele mek fe lso ro lásá nál azo kat egy más tól vesszô vel
és szó köz zel vá lasztj uk el, az „és így to vább” je lö lé sé re hár masp on tot és hoz zá
ra gasz tott ve sszôt sze dünk. So roz a tok ele me i nek összeg zés ét a ver zál gö rög szig -
ma, össze szorz á sát a verzál gö rög pí je löli. A konk rét hat á rér tékek ki a la kí tása,
el he lyezé se az in tegr á lé hoz ha son ló.

Vek to rok. A vekto rok, vek tor mennyi sé gek je lö lé sére va gy fél kö vér be tû ket,
vagy kur zív bet û ket fel ül re zárt vek tor vona l lal, vagy kur zív be tû ket fe lülr e  zárt
vek tor nyíl lal szed ünk. Egy ki ad vá nyon be lül ter més ze te sen csak az egyik sz e dé -
si mó dot al kal maz zuk. A vek to ri ál is szor zat je le a szor zó kere szt.

Ten zo rok. A másod ren dû ten zo ro kat fél köv ér kur zív ból, a har madre ndû ten -
zo ro kat pe dig verz ál be tûk bôl kell szed ni. A ten zo ri ál is szor zat je le a kö zép re
zá rt kis kör.

a ° b = c

A ° B = C

Bi no mi á lis egy ütt ha tó. Ha a sor ban nincs tört – en alatt a ká alak ban ír -
juk –, ak kor si mán egy más alá kell szed ni, a ma gas ság nak megfelelô zá ró je lek -
kel. Ha a sor ban van tört, ak kor a tö r tek sze dé se sze rint kell el járni.
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De ter min áns. Két füg gô le ges lé nia kö zé fo gott, so rok ba és osz lo pok ba rende -
zett sz á mok, ki fe je zések hal maza. Sze dé se kor üg yel ni ke ll a so rok és os z lo pok
egy ér tel mû el ha tá ro lá sára. A sorok és oszlopok kö zép vo nal a i nak tá vol sá gát a
leg ma gasa bb, leg széle sebb ele mek hatá roz zák meg, a töb bi elem ehh ez igazo -
dik.

Má t rix. Sze dé se a de ter min án sé val tel je sen me gegye zô. Zárójele vi szont csak
ke rek, szög le tes vagy ket tôs egyen es le het. A mátrix ne ve fett ver zál be tû bôl sze -
dett.
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Ké miai kép le tek ele mei,
szedé sük

A ké miai kép let ek al ko tó ele me it,
ame nnyi ben le het sé ges, min dig an tik -
va be tû típ us ból kell szedni. A kém i ai
elem ne vé nek je lét ver zál lal kell kez -
deni, de a má so dik be tû – ha van –
már kurr ens (H, O, C, Na, Ag stb.).
Elemek ne ve mellé az atom szá mot
jobb alsó in dex be, az ion töl tést jel zô
szá mot és je let jobb fel sô in dex be, a
töm eg szá mot bal fel sô in dex be, a
rendszámot pe dig bal alsó inde x be ír -
juk. Pél dát a 90. áb ra mu tat.

Az ele mek bôl, at o mok ból fel épü -
lô mol e ku lák vegy je lei ben az épí tô -
elem ek je le és szá ma sze re pel. Ilyen pl.:

alu mí ni u m-ox id ,

kén sav .

Egyenletek írás a kor a ma tem a ti -
kai je lek – ke rek zár ó jel pár, össze adás,
egyen lô ség, felü l re  zárt két pont és
kettôspont je le  me l lett sp e ci á lis, csak
a ké mi ai kép le tek ben hasz nált jelek is
sze repe l nek, ame lyek et a 91. ábra fog -
lal össze.

Am ennyi ben az a re ak ció szem -
pontjá ból font os ság gal bír, ug yan csak
az elem, illetve mol e ku la jobb al só
inde xe ként ke rek zá ró jel pár ba té ve a
ha lma zál lap ot la tin rö vi dít é sét is k ite -
szik. Ez ek:

s szi lárd (solidum),
l fo lya dék (li quor),
g lég ne mû (gas),
aq ol dat (aqua).
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90. ábra 
Ké mi ai ele mek inde xe lé se

91. ábra 
Sp e ci á lis ké mi ai je lek



Pél dául: 

Re ak ci ó eg yen le tek sze dése az ed di gi ek ala p ján már gye rekj á ték:

Az egyen sú lyi fo lya ma tok sem ok oz nak pr ob lé mát:

A ké miai ké ple tek sze dés é re eddig az egyen le t szer kesz tôt (Equ a ti on Edi tor)
hasz náltam. A bem u ta tott péld á kon kí vül ké pes még: 

az egyi rá nyú re ak ció ,

a lé gne mû vé vá lás , illetve 

a csa pad ék kép zôd és 

je lei nek szedé sé re, több re azonban már nem. A szer vet len ké mi á nak egy olyan
te rü le te van, ahol az egy en let szer kesz tô szol gál ta tás ai nem elege n dô ek, ez pe dig
a sz er ke ze ti ké ple tek ké szít é se. 

Az uto l só elôt ti egyen let ben ke let ke zô alu mí ni um-szulf át kép le te már elég
össze tett ah hoz, hogy sz er ke ze ti ké ple tét be mu tas suk. Mi vel a tör de lô nek – tud -
tom mal – sem mi lyen seg édp rogram nem áll re n del ke zé sé re a szerk e ze ti kép le -
tek sze dé sére, ez ért csak két me goldás kö zül vá laszt hat. Az egyik sze rint raj zo -
lóp rog ram mal min den, a ki ad vány ban elôforduló és az ed di gi ek bo nyo lult sá gát
meg hal a dó kép le tet meg rajz ol(tat), és azo kat mint áb rá kat eme li be a he lyük re.
Ez a mód szer csak ak kor ajánl ható, ha vi szony lag kev és kép le tet kell el ké szí te -
ni, és várhatóan so ha töb bé nem fog a tör de lô ké mi ai kép let ek kel baj lód ni.

A má sik le he tô ség sze rint esetleg egy ké mi kus be vo ná sá val meg ker e si azokat
az ép í tô e le me ket, ele mi da ra bo kat, am e lyek bôl – el ké szí té sük után – a szer vet -
len és szerv es ké mia szer kez e ti kép le tei, szén lán cai, sz é ngyû rûi – mint nyom -
dabe tûk bôl a szö ve gek – össze rak hatók. Raj zo lópr og ram mal el ké szí ti, el ké szít -
te ti az ele mi ép í tô kö vek et, és ez ek bôl rak ja, ra katja össze az eg yes képl e te ket.
Én in kább ezt az utó b bi megoldást vá lasz ta nám, mert tapa sz ta latb ól tu dom,
hogy aki egy szer ka pott egy ké mi ai tár gyú törd e lést, az elôbb-utóbb kap egy
má so di kat, har ma di kat is.
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Az ele mek vegy je lei mell ett el kell kész í te ni a kü lön bözô irá nyok ba muta -
tó egyes, ket tes és hárm as kö té se ket, a szén lánc ok, szén gyû rûk egysz e rû sí tett
raj za it. Utóbb i ak csak a kö tés e ket tar tal mazzák, sem a szén-, sem a hid ro gén -
ato mok at nem je löl ik, csak az eset leges kap cso ló dó gyö kö ket áb rá zol ják. Va -
lame nnyi el ké szí tett elemet egy sé ges (an tik va) be tû tí pus ból és mé ret bôl kell
szedni, és mind en ilyen épí tô kö vet azon os mé re tû, négy zet ala kú lap ra kell ten -
ni, hogy so rol hat ók le gye nek. A 92. áb ra ezek egy leh et sé ges megv a ló sí tás át
mu tat ja be.

Szer ke ze ti kép le tek
A már em lí tett alu mí ni um-szul fát szer ke ze ti kép le te az elôzô áb ra ele mei -

bôl össze rak va az alábbi ala kot öl ti (93. áb ra).
A szer ke zeti kép le tek sze dé sé nek iga zi te rü lete azon ban a szer ves ké mia.

A lánc ok, gyûr ûk fô al ko tó e leme a szén. Mel let te a hid ro gén, oxi gén fordul
még elô na gyobb menny is ég ben, a töb bi elem elô for du lá si ará nya csek ély. A kar -
ba mid vi szonyl ag egy sze rû szer ke ze ti kép le tét mutatja be a 94. ábra. 

A te lí tett és te lít et len nyílt szén láncú ve gyül e tek szer kez e ti kép le tei nek szedé -
se akár unal mas sá is vál hat na, ha nem volná nak az elá ga zó lán cok. A 95. ábra
a pro pán szénláncát mutatja be.
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92. áb ra 
Je lek a 
szer ke ze ti 
kép letek 
sze dé sé hez
(rész let)

93. áb ra 
Az alu mí nium-szul fát
szer kez e ti kép le te

94. áb ra 
A karbamid szer kez e te

95. áb ra 
Nyílt sz é nlán cú ve gyü let
(propán) szer ke zeti kép le te



A ben zol gyû rû – C6H6 – el hí re sült ha tszö ge a 96. áb rán lát ha tó mó do kon
sz ed he tô. Az el sô, a tel jes szerke ze tet be mu ta tó ala kot csak az ön ál ló ben zolgyû -
rû bem u ta tá sak or sze dik, a töb bi, egy szerû sí tett meg ol dást ped ig bo nyo lul tabb
vegyületekbe való be épü lé sek or hasz nál ják.

Szer ves rea k ci ók nál a ka tal i zá tort és a szük sé ges hô mér sékl e tet is jelö lik. Pél -
dát a 97. áb ra mu tat.

A szer ves kém ia bo nyo lul tabb kép le te i nek sze dé sek or sem a szé na to mo kat
(C), sem a hoz zá juk kap cso ló dó hid rogé na to mo kat (H) nem je lö lik. Mind össze
a szé na to mo kat össze kötô, egy sze res vagy két sze res ko va lens köté se ket mu tatják,
il let ve a mo le ku lá ban elô for du ló egyéb ele me ket je lö lik, aho gy az a 98. áb rán
lát ha tó.

Eg yes szer ves vegy ü le tek (gyógy sze rek) szer kez e ti kép le tei oly an bo nyo lul -
tak, hogy sze dé sük kor nem fér nek el egy ol dal on. Ilyen es e tek ben a meg sza kí -
tá sokh oz és az ok má sik old a lon való fo ly ta tá sa i hoz azo nos össze kö tô jelet, pél -
dá ul be ka rik á zott sor szá mot szed nek.
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96. ábra
A benzolgyûrû szedhetô
alakjai

97. áb ra 
Szer ves re ak ció (hal o gé ne zés)
sz e dé se



VER SEK TÖR DE LÉ SE

Néh ány vers sor fo lyó szö veg be ágyaz á sa kor az eg é szet id é zô jelpá r ba zárjuk,
és az egy es verss o ro kat a szó köz, per jel, szó köz hár mas sal külö nít jük el egy más -
tól. Az egyes verssza kok at szó köz, két da rab per jel, szó köz négy es kü lö ní ti el.
Er rôl a meg ol dás ról már volt szó, most a tel jes ver sek, ver seskö te tek tö r de lé -
sén ek prob lé máit vesszük so r ra.

A verse s kö tet nek már az alak ját is a ver sek for má ja hat á roz za meg. A tü -
kör szé le ssé gét cél sze rû a leg ho sszabb vers sorhoz ig a zí ta ni, el ke rü lendô a hosszú
ve rs so rok meg tö rés ét. Amennyi ben er re nincs mód, úgy a tör de lô nek meg kell
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98. ábra 
A ko lesz ter in, a kám for,
az olaj sav 
és a DDT (ro var ir tó) 
szer ke ze ti kép lete



tör nie a hosszú vers so ro kat, még pe dig oly mó don, ahogy az a 99. ábr án lát ha -
tó. Meg kell ker es nie a kö tet leg hosszabb so rát, azt elv á lasz tás nél kül meg tör -
ni és a tö redék sort hátrazár ni. A töb bi tö re dék sor kezde tét pe dig e tö re dék ele -
jé vel egy vo nalba kell ál líta nia az egész kö te ten ke reszt ül. A prob lé ma leg több ször
verses dr á mák ban for dul elô.

Mi vel a vers nem töl ti ki a tel jes sze dést ük röt, ezért tör de lé se kor na gyon fon -
tos a sor egyen be tar tá sa, en nek vo nat koz nia kell a cí mek re is. A vék ony la pon a
hát ol dal ról elôs ej lô so roknak pon to san egy vo nal ban kell áll niuk az ol dal sor a i val.

A ver sek tördelésének ala p ve tô en két mód ja al a kult ki. Az egyik a tom pán
kezd ett, bal ra zárt sze dés. Ilyen kor az üres fel ü let re a tú lolda l ról elô tû nô sor -
kez de tek mu tatják a tü kör jobb szé lét. A pa gi na a szé lmar gók nál hely ez he tô el.
A cím sor le het bal ra vagy kö zépre zárt.

A má sik mód a ten ge lyes sze dés. Ek kor az egyéb ként balra zárt vers so rok
bal margó ját annyi val húz zák be, hogy a vers szö ve gfo lt já nak op ti kai ten ge lye
a lap tü kör teng e lyé vel es sék eg y be. Ami kor több, el té rô vers sor hosszú sá gú vers
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99. ábra 
Ho sszú vers sor ok
meg tö ré se
(Nádas Alexandra
verse)



ker ül egy ol dal ra, a balmar gó-be hú zásuk ak kor is egyen lô kell ma radj on, külön -
ben az ol dal hi bás nak, ren de zet len nek hat. A pa gi na ilyenkor min dig a lap tü -
kör ten ge lyé ben van, a cím sor pe dig a laptükör kö ze pé re igaz í tott vagy a vers -
sorok kal együtt bal ra zárt. A 100. ábra e két meg ol dást mut at ja be. Az áb rán
lát ha tó ol da lak a le het ség es va ri á ci ók at szem lél te tik. Egy köt e ten bel ül nyilv án
csak egy megoldást kell al kal maz ni. 

A ver sek természetes tö ré si he lyei a versszak ok. Ré gen a lapt ük röt a vers -
soro k kal tel jesen meg töl tött ék, haso n ló an a pró zai szöve gek hez. Nem tö rôd tek
az z al, hogy így a verssza kok at is tör ni kell. Leg fel jebb arra üg yel tek, hogy a
vers  szak ból ne egy vers sor ke rül jön át a kö vet kezô ol dalra. Ma el vet jük ezt a
meg  oldá st, és in kább csak a versszak ok vé gén alk al ma zunk tö rést, nem tör ôd -
ve azzal, hogy emi att nem lesz te le a lap tü kör.

SZÍNDARABOK TÖRD E LÉ SE

A szín da ra bok szö vege, leg alább is szer ke ze tét, az egyes ré szek fu nk ci ó it te -
kint ve meg le he tô sen ös sze tett. A ti pog rá fus és a tör de lô fel ada ta, hogy ezen ré -
szek el kü lö nü lé sét a meg je le nít és, a ti pog rá fia es zköz tá ráv al, módszereivel is elô -
se gít se. A szí nda rabo k ban elô ford u ló funk cion á lis szö veg ré szek a kö vet ke zôk:

– fel von á sok és je le ne tek cí mei,
– a szín le írá sa,
– a fel voná s ban vagy a je le netb en sze rep lôk ne vé nek fel soro lá sa,
– fô szö veg,
– ren de zôi uta sí tá sok a je le net elej én, közben vagy a vé gén.

A f ôsz ö veg to vábbi ré szekre ta go ló dik. Ilyen a

– sze rep lô ne ve,
– a mon dand ó hoz kap cso ló dó rend e zôi uta sí tás,
– a sze rep lô szö ve ge.
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100. áb ra 
Ver sek bal ra zárt 
és opti kai teng ely re 
ig a zí tott tör de lése



A ha gyo má nyos ti pog ráfia
az összes ele met a la ptü kör
ten gel yé be ál lí tot ta. Ez az el -
ren de zés meg le he tôs ne héz ség -
gel ol vas ható (min den sor el e -
je más hol kez dô dik), és nem is
ta gol kel lô en. A ta go lást új be -
kez dés be he lye zés sel ol dot ták
meg. Foly tak kís ér le tek a tel jes
szö veg próz á hoz ha sonló sze -
dé sé re, itt azon ban el sik kadt a
sze rep lôk ne ve, ren de zôi uta sí -
tás stb.

A me gol dást a be tû vál to -
za tok hasz ná la ta ad ja. Há rom-
négy vál to zat tal és meg fe le lô
zár ás sal a szöv e ge egyes funkci -
o ná lis ré szei na gyon jól elk ü -
lö níthe tôk. A fel vo ná sok, je-
len e tek cím ei a meg fel e lô cím-
f o ko zat ban ver zál ból, kö zépre
iga zí tot tak leh et nek. A szí nek
l eír á sai, a ren de zôi uta sí tá sok a
je le net el e jén, köz ben és vé gén
a töb bi sz ö veg tôl elôt te és utá -

na egy-egy üres sor ral el vá laszt va kur zív ból töm bös en sze det tek. A fel vo nás ban
vagy a je le net ben sze rep lôk ne ve it balra zárt kis kap i tá lisból szed het jük, me l lé -
jük már kur rens bôl szed ve az eset leges meg jegy zé se ket. A f ôszö veg min dig a
sze rep lô ne vév el kez dô dik, ezt kö ve ti az eset le ges ren de zôi uta sít ás, a sort a sze -
replô szö ve ge zá r ja. A szerep lôk nev e it min de nkép pen kis ka pi tá lis ból kell szedni,
és vagy kül ön kes keny ha sáb ba rak juk min den oldal bal fe lén, vagy eze ket a
so ro kat bal ra ki ug rat juk néhá ny cen ti mé ter rel, és az összes töb bi sor bel jebb
kez dô dik. A nevet kö vetô röv id rende zôi uta sí tás kur zív ból sze den dô, sok szor
zá ro jel be té ve. Amennyi ben ezek az uta sí tás ok csak egy-két sza va sak a tel jes mû -
ben (pl.: fé l re vagy han go san gesz ti ku lál va stb.), úgy a szer ep lô szö ve ge köz vetle -
nül utá na a betû al a pvál toz a tá ból tömbö sen szed hetô. Ver ses drá mák nál, il let -
ve ha a ren de zôi uta sít á sok túl hosszú ak, akkor a sze rep lô szöv e ge a meg fe le lô
be hú záss al új so r ban kez dôdh et. A ver ses drá mák szö ve ge ter mé sze te sen bal ra
zárt. Pél dát a 101. áb ra mu tat.
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101. áb ra 
Szín da rab sze dé se



ZE NEI SZE DÉS

Az összes szed és tí pus kö zül a leg ne hez ebb.
Bo nyo lult sá ga ab ból adó dik, hogy a szed he tô
jel ek száma 600 föl ött van még ak kor is, ha a
csak az egyes ko rokban al kal ma zott stí lus je gye -
ket fig yel men kí vül hagy juk. Az el sô ránk ma -
radt ny om ta tott kot ta majd nem ôsnyom tat -
vány, hi szen 1501-ben ke let ke zett.

Kot ta szed és sel akár ki nem fog lalk oz hat,
hi szen szin te köt e le zô a zenei elô kép zett ség, hogy ér t se is azt, amit kis zed. A ze -
ne szerz ôk erede ti kot tá it – hogy úgy mond jam, ze nei ké zí rását – sok szor még
ma is ze né hez ér tô hi va tá sos kot ta má so lók tisz táz zák le, és a nyom da ezek et a
tisz táz a to kat te kin ti ere de ti nek, meste rol dal nak, eb bôl dol gozik. Ezek a ti sz tá -
za tok ugyanis már meg fe lelnek a szab á lyos je lö lés rend szer kö ve tel mén ye i nek,
el len tét ben a sz er zôi er e de ti vel, amely at tól el té rô je lö lés e ket is tartalmazhat.

A 102. ábra a kot ta sze dés né hány egy sze rû je lét mu tatja be. Ké zi sze dés -
ben ezek és itt nem lát ható tár sa ik egy más mellé, alá, fö lé sze dé sé vel ala kulnak
ki a sze dett kotta so rai.

A 103. áb ra két-két sor ban mu tat ja be egy egy sze rû, egy közepes nehézségi
fokozatú és egy bo nyo lult abb kot ta sze dés rész le tét.

Ma, a szá mí tó gé pes k iad vány szer kesz tés ko rá ban több olyan prog ram is kap -
ha tó, ame lyek ké pe sek a bil len tyû ze ten vagy a MI DI por ton keresz tül csat la -
koz ta tott (bil len tyûs) hang sze ren lejátszott dal lam megs zó lal tat á sá ra és kot tá já -
nak meg je le ní tés é re. A kot ta mó do sít ha tó, ez zel a dal lam ala kít ha tó. Min den
változ ta tás akár azon nal le játsz ha tó, és ha szük séges, ak kor elm ent he tô. Kö zü -
lük a profi meg oldá sok egy szerre több szólam, csa tor na ke ze lé sé re is ké pe sek,
sôt biz to sítj ák a zen ei vá gás le he tôs é gét is, így vál ik a szá mí tó gép a ze ne szerzôk
ked ven cé vé. Ez ek a prog ram ok ké pes ek az el kész ült zene mû kot tá já nak nyom -
ta tásá ra, azon ban a ko t ta e lké szí té séh ez a tel jes ze ne da ra bot (ann ak összes szó -
la  má val) be kell ját sza ni a gép be.

A már kész mû vek kot tájá nak szedésére is lé tez nek profi prog ra mok, se gít -
sé gük kel a kész kotta sze dése, tör de lése oldható meg. Az el ké szült kotta la pok
bár mik or mó do sít ha tók, a ké szí tés közb en el kö ve tett hi bák ja vít ha tók. A vál -
toz ta tá sok menthetôk, az el ké szült kot ta nyom tat ható, il let ve ki ad ványs zer kesztô
programban át mé re tez he tô EPS kép ként ex port ál ha tó.

Amennyib en a ki ad vány ban csak né hány he lyen, egy-két sor nyi kott át kell
ki szed ni, ak kor az egy raj zo lóp rogra m mal is meg old ha tó, pusz tán a ké miai szer -
ke ze ti kép le tek sze dé sé hez ha son lóan a szed és hez szük sé ges je le ket kell el ké szí -
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102. áb ra 
Kot tag ra fi kai je lek



te ni, majd ezekb ôl az ele mek bôl kisz ed ni a kot ta so ro kat, és az el ké szült „raj -
zot” már is ex por tálh at juk a kiadványszerkesztôbe. Az alap vetô ze nei, kot tagr a -
fi kai je le ket egyes bet û tí pu sok is tar talma z zák, se gít sé gük kel egy sze rûbb kották
– né mi gya korl at tal – a bil len tyûz et rôl szed he tôk.
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103. áb ra 
Fo ko zó dó neh éz sé gû ze nei sze dés



DÍ SZÍ TÔ ELE MEK

A klasszi kus stíl u sú, ha gyomá nyos ki ad vány leg fôbb dísze, éke az a né hány
fam et szet, késôbb réz met szet vo lt, amely ek a mon dani va lót ké pi for má ban tá -
masz tot ták alá, emelték ki. Mé re tük ben min dig iga zod tak a lap tü kör höz, tónus -
be li ki ala kí tás uk pe dig hí ven al kal mazk o dott a szöv eg tó nu sá hoz. Nem to lakod -
tak a szöveg elé, igye keztek ha r mo ni zál ni an nak folt ha tá sáv al. Mi vel a rajz,
il let ve a met szés meg rende lé se kor még nem le he tett tud ni, hogy az il lusztr á ció
pon tosan ho va ke rül, ezért sokszor a te te jé re cí met, az al já ra – am ennyi ben
szük ség volt rá – né hány sza vas mag ya rá zatot, mai szó hasz ná lat tal áb raalá írást
vés tek.

A mennyi ségi mu ta tók el ôször a sík nyomt a tás, a li tog ráf ia alkalmazásával
vál toz tak. A jó val fá raszt óbb és sok szor ja vít hatat lan met szés he lyett már csak
raj zol ni kel lett a kôre, és a rajz vissza kap a rás sal he lyes bít hetô volt. A ma gasra
ma ra tott li tó kô rôl több száz nyo mat kés zít he tô. Az áb rák sz á má nak drasz ti kus
nö ve ke dé sét a fo tó zás fel ta lál á sa, il let ve az au to típia be veze té se hoz ta ma gá val.

A ki ad vá nyok, köny vek kez det ek tôl meg lé vô má sik dísz í tôeleme az ini ci álé,
amely a nyomtatás el sô év ti zed e i ben még kéz zel fes tett mi ni a tú rá val el lá tott,
or na mens sel dí szí tett gyö nyö rû, nagy kez dô be tû bôl a szá za dok fol ya mán má ra
dísz te len, 3–5 sor nyi ver záli s sá si lá nyult. Ma sok ki advá ny már nem is al kal -
maz za ezt a szép dísz í té si le he tô sé get, pedig mértékkel alkalmazva nagyon szépen
mutat, emeli a mû esztétikai értékét.

Egy ki adv ány dí szí tett vagy nem dí szí tett vol tát könnyû el dön teni, a túl dí -
szí tett ség fo gal ma, illetve mér té ke azon ban kor on ként vál to zó. Ma egy könyv
már ak kor is túl dí szí tett nek hat, ha egy-egy na gyobb mé re tû kör zetet (szedh e -
tô nyom dai dísz) ta r tal maz a fe jeze tek kime nôol da la in, il let ve egy ok le vél vagy
meg hí vó kör ze tekbôl szed he tô dí szes ke re tet kap. A rok o kó, az ek lek ti ka id e -
jén a könyv és egyéb ki ad vá nyok ter ve zôi nem tud tak annyi díszt (cif rát) ten -
ni al ko tá sa ik ra, hogy va la ki is fel ki ált son: Elég már! Díszített oldalra példa az
58. ábrán (125. oldal) található.

Az ini ci á lé ról esett már szó két fe je zet tel elôbb, a szö ve ges ki advá ny tör de -
lésé rôl, tip og rá fi áj á ról szó ló részb en. Az il lusztrá ci ó val pe dig a könyv köv et ke -
zô ré sze fog lal ko zik majd. Most a klas szi kus stíl us hoz ka p cso ló dó eg ysze rû dí -
szítô- és egy ben k iem e lôelem e ket, az ok faj tá it, hasz ná la tát tár gyalj uk meg.
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A LÉNIA

A hosszabb-rö vi debb egyen es vo nal, a lé nia a nyom ta tás kez det e i tôl az
elkülönítés, el vá lasz tás, a dí szítés, a ki eme lés esz köz e ként áll a nyom dá szok ren -
del ke zé sére. A hag yo má nyos stí lusú könyv lé ni át használ, hasz nál hat az élô fej
és a láb jeg yzet fô szö veg tôl va ló elválasztására, sôt az élô fej két lé nia közé sz ed -
he tô. A könyvb en sze rep lô tábl á za tok fej- és láb ré szét biz to san lé nia vá lasztja el
egy más tól. Bo nyo lult, több so ros, hi e rarc hi kus fej rés zû táb lá zatf e jek egyes ele -
me it is vízszi n tes és füg gô leg es lé ni ák ha táro l ják. Szo kás az ilyen táb lá za tok láb -
ré szé ben az egyes osz lo pok lé niá k kal tör té nô elv á lasz tása, eset leg az egész táb -
lá zat vo nalak kal való ker e te zé se.

Az ügy vi teli nyom tat vá nyok je len tôs rés ze táb lá zat szerû, ah ol a fej, va lamint
a so ro kat és osz lo pok at el vá lasztó lé ni ák al kotják a nyom tatv ányt, a táb lá zat
tör zsét, lábrészét majd kéz zel kell ki töl te ni. Ilye nek pél dá ul az is ko lai nap ló, el -
le nôr zô, de a pénz tár könyv vagy a szám la tömb is. Meg le he tô sen sok és vál to -
za tos k iné ze tû lé ni át hasz nál nak a nap i la pok, egyes fo lyói ra tok a cik kek el külö -
ní té sére, il let ve a cím ek, cím so rok ki eme lé sé re, al á hú zá sára, el vá laszt á sá ra.

A kézi sze dés ide jén a kül ön bö zô tí pu sú és hosszús á gú lé ni ák ép púgy a sze -
dô szek rény el e mei vol tak, mint a betûk. Ma az egyes ki adv ány szerk esz tô progra -
mok rend el kez nek egy elég gé bô lé nia kész lett el, amely rá adá sul még tet szés sze -
rint bô vít hetô is.

A léni ák fe losz tása
A lé ni ák fi zik ai megva ló sí tá sa az egyes ny om dai tech no lógi ák nál más és más.

A hagy o má nyos lé ni ák be tû fém bôl ön tött – a lé nia jel le gétôl és vas tag sá gát ól
füg gô en – 3, 4, 5, 6, 7 pont szél es, megh a tá ro zott (ál ta lá ban egész ci ce ró)
hosszú ságú fémpálcák vol tak. Ugyan is a lé nia mindkét old alára egy, de le gin -
kább két pont e lta r tást sz á mol tak, csak ez után kö vet kez he tett a szö veg. Ké sôbb
– a gépi me g mun ká lás nak kö szönh e tô en – a ho r do zófém sár gar éz zé vál to zott.
Ezt köve t te a né hol még ma is ha sz nált komp lett alu mí niumöt vözet kli sék készí -

té se, ille t ve az of szet ter je dé sév el a
tel jes of szet le mez-elô hí vás, -ma ra -
tás, ahol a lé nia ép púgy raj zi elem
a le me zen, mint a be tû.

A léni ák vas tag ság sze rinti fel -
osz tá sát a 25. táb lá zat mut at ja be.
A vastag ság sze rin ti fe losz tás mel-
lett lé te zik a folytonossági felo sz -
tás is, amely foly to nos, szag ga tott
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Megnevezés Vastagság Megjelenés
finom 0,25 pt
duplafinom 0,50 pt
félkövér 1,00 pt
kövér 2,00 pt

25. táblázat
A léniák vastagság szerinti felosztása



és pon to zott lé ni á kat külö n böz tet meg. Ezek nek a faj ták nak lét e zett mind a
négyfé le vas tag sági vá l to za ta. A gé pe sí tés, a tech no ló gia fejl ô dé se le he tô vé tette
ket tôs és hármas el té rô, il let ve eg yen lô vas tag ságú lén i ák hasz ná la tát. Pél dát a
104. áb ra mu tat.

A KE RET

Két-két azo nos hosszúsá gú vé kony lé ni áb ól kis ügyes ke dés sel, gér be vágá s -
sal (itt a kézi sze dés re gon do lok) már egy téglalap, az az ke ret ala kít ha tó ki, leg -
fel jebb a ke ret csú csa i nál, sarka i nál lesz né mi pon tat lan ság. Az áb rák, a táb lá -
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104. áb ra 
Foly to nos, szag gat ott 
és pon to zott, 
il let ve ke t tôs 
és hár mas lé niák

105. áb ra 
Né hány le het sé ges ker et



za tok, a cí mol dalak, egyes ki emelt szö veg ré szek – új sá gok nál a cik kek, hir de té -
sek – ke re tez het ôk, keretbe fogl al ha tók. A ke ret ne mcsak elv á laszt, e lha tá rol,
el kül ö nít, de egy ben ki is emel.

Tech ni ka i lag a ke ret vé gigkö ve ti a lé ni ák fej lôd é sét, mi n dössze a sa roke lem
újít á sát tar talm az za, hogy el ker ül hes sük a ké nyes gér be vágási (45°-os vá gás, re -
szel és) mû ve le tét. A ker et a lén i á hoz ha sonló mó don cso por to sít ha tó, egy mai
ki ad vány szer kesz tô kere tek bôl is meg leh e tôs vá laszt ék kal rendelkezik, amely még
bôv ít he tô is. A ker et vasta gí tá sá nak pe dig csak a jó zan ész szab határt. A 105.
ábra néhány le hetsé ges ke re tet szem lélt et.

A KÖR ZET

A kör zet, a szedh e tô nyom dai dísz ki a laku lá sa a ke re tek sa ro ke lem e i nek dí -
szít é sé bôl in dult ki. Ezt kö vet te az egye nes sza ka szok ta go lá sa, ele mekre bo n -
tá sa. Az egyes ko rok ge o met rikus, il let ve or ga ni kus ele mei az épí té sze ti

díszítésekkel har mo niz ál tak, s a kor ra, sôt
or szág ra jel lem zô ek. A so rolha tó sza lag e lem
mel lé sok szor sa ro kele met is ön töt tek, a
min ták így nemcsak sor dísz, de díszes keret
ké szí té sé re is al kal ma sak. Az ele me ket az
egyes be tû fo ko za tok nak meg fe lelô mé ret -
ben gyár tot ták, ezért könnyen il leszk ed tek
a szed ett szöveg be. Az ele mek ki a la kít á sa
olyan volt, hogy szed het ôk voltak 90, 180
és 270°-os elf or ga tásb an is. A nem szim -
met rikus so re le mekn ek el ké szíte t ték a ten -
ge lyes tü kör ké pét, így vál toza tos min tá kat
leh e tett ugyana b ból a sorból el ô ál lí tani.

Cí mol da lak dí szí té sére ép púgy alk al -
maz ták ôket, mint fe je zetek el vála sz tá sá ra,
de iga zi kar ri erjü ket a meg hív ók, szór ó la -
pok, ok le ve lek ké szít é sé nél fu tot ták be.
A 106. áb ra egy egy sze rû elem tük röz é se i -
bôl és el for ga tá sa i ból ál ló so ro kat mu tat be.
A 107–110. áb rák pe dig a kü lön bö zô ko -
rok és ne m ze tek kör ze te i bôl ad nak íze lí tôt.
Kö zü lük az ut ol só a gyomai Kn er nyom dá -
ból szár maz ik, ahol az 1920-as évek ben
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106. áb ra 
Különbözô or na mens so rok 
kép zé se egy azon elem bôl



Kner Izi dor fel ké ré sé re Koz ma La jos a ma gyar ba rokk könyv nyom tat ás ha gyo -
mánya i ra épí t ve ter ve zett több száz körzetet.

Az egyes tör de lôp rogra mok a lé ni ák kal és ke ret ek kel el lent ét ben nem tar -
tal maz nak kör ze te ket. A mai tör de lô szük ség ese tén nyom datö r té ne ti mun -
kákból, il let ve ré gi nyom tatv á nyok lap ja i ról jut hat kör ze tek hez, ezek et di gi ta -
liz ál hat ja, és raj zo lóprogr a mal újraraj zol hatja, hogy az így el kés zült ele mek bôl
az tán a szük sé ges vo na las vagy ke ret kör ze teit ki alak í thas sa. Egyes betûtípusok
is tartalmaznak sorolható díszítômotívumokat.
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107. ábra 
Ara beszk mo tí vu mú 
re ne szánsz kör ze tek

108. áb ra 
Ro kokó kö rze tek 
a fran cia Four i ner nyom dáj á ból



A FOLT

Pon to sab ban a szö veg alá he lye zett tég la lap ala kú foltr ól lesz szó. Csak az
aut o tí pia fel ta lá lá sa után, mint egy száz éve áll a tipo g rá fus ren del ke zé sére az a
le he tô ség, ho gy a szö veg egyes ré szei nek kiemelésére a szö veg alá he lye zett kü -
lön bö zô árn ya la tú vagy szí nû fo l tot kér jen a ny om dá tól. A klasszi kus st í lus és
tech nika csúcs pontját je len tette az a meg ol dás, ami kor a szö veg egyes fontos
ré szeit ki eme lô szín nel, töb bnyi re vö rös sel vagy kék kel szed ték, és ugya nez vo -
nat koz ik a szö veg alá he lye zett ki e melô szí nû vagy szür ke folt ok ra.

A gya korla t ban nem hasz nál tak bárm i lyen tó nu sú alá nyom ást, meg e lé gedtek
a 25, 50, 75 és 100%-os sz ür ke, il let ve sz í nes tó nu sok kal. A szí ne ket most hagy -
juk, vizsgá l juk csak a szür ke alá nyo más o kat.
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109. áb ra 
A XX. szá zad elején, 
a né met E. R. We iss ál tal fe lú jí tott 
ké sôi roko kó 
és kl asszi cis ta kör ze tek

110. áb ra 
Íze lí tô a Kner kö r ze tek bôl



A fehér pa pírra nyo mott fe kete szö veg jól ol vas ha tó, és a 25%-os szür ke
tón u son is könnyen fe lis mer hetôk a fe ke te ka rak terek. In verz kar ak te rek nyom -
ta tá sáv al le het kí sér le tez ni a 25%-os tó nu son, de az eredmé ny si ral mas. Az
50%-os tó nus ra nyo mott fe kete be tûk olva s ha tó sága már függ vé nye a be tû tí -
pus nak, be tû mére t nek, st í lus nak és a rit kítá s nak, sor táv ol ság nak is. A leg jobb
próbá val el dön teni, hogy az 50%-os tó nusra fe ke te bet ût nyomt as sunk-e, avagy
fe hér, in verz szö ve get szedjü nk. Aki rám hall gat, az ke rü li az 50%-os tón ust.
Az elmo n dot ta kat szem lél te ti a 111. áb ra. Az áb rán 12/14 pt-os bal ra zárt Ti -
mes szö veg ol vas ható.

A 75%-os tón us eseté ben jó ered ményt ad az in verz, ki ta kart szöv eg, igaz,
a fe ke te is olvasható va lam ennyi re. A 100%-os szürke tó nus, vagy is a fekete
min den kép pen in verz, fe hér szö ve get kív án, ne fe lejt sük azon ban, ho gy az in -
verz ben sze dett szö veg bôl sok kal job ban ol vas ható a fett vál to zat né mi rit kí tás -
sal, mint az alapant ik va. A nyom da ugyanis ilyen kor nem a szö veg et, ha nem a
folt ot nyom ja meg, így az an tik va be tûk vé kony szá rai – különösen kis be tû -
mé ret eset én – könnyen be zá ród hat nak, e lvé ko nyod hat nak, el tûn hetnek. Az a
bi zo nyos pont te rü lés, ami a feke tén szed ett kar ak te re ket hiz lal ja, szá ra i kat vas -
ta gab bá te szi az inv erz sze désben, ép pen ellenkezô ha tást fejt ki, kes ke nyíti, be -
zár ja, el tün teti a be tûk szá rait. A fe hérnek a jó ol va sha tó ság ér de ké ben tes te kell
hogy le gyen. A 112. ábr án az in verz szö veg ugya núgy 12/14 pt-os bal ra zárt
Ti mes, mint a fe ke tén sz e dett.

A 113. áb ra mu tatja a hely es meg ol dást, itt az in verzb en szede tt szö veg
12/14 pont os bal ra zárt Ti mes Bold, 10-es rit kí tás sal, míg a fe ke te szö veg az
elô zô ábráéval meg egye zô szed é sû.
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111. ábra 
25%-os tó nus fe ke te, il let ve
50%-os tó nus fe ke te 
és fe hér szöveggel 
– az in verz sz ö veg is nor mál, 
Ti mes, 12/14 pt sze dé sû

Aki két mondatnál
hosszabb szöveget inverz
formában szed, az súlyos
vétséget követ el az
olvasó szemevilága ellen.

Aki két mondatnál
hosszabb szöveget inverz
formában szed, az súlyos
vétséget követ el az
olvasó szemevilága ellen.

Aki két mondatnál
hosszabb szöveget inverz
formában szed, az súlyos
vétséget követ el az
olvasó szemevilága ellen.



A mai tör de lô bármi lyen tón ust te het a ki emelt szöveg alá, azon ban
klasszikus stílu sú ki adv á nyok nál jól tes zi, ha ra gasz kod ik az elôbb be mu tato tt
ér té kek hez. A tón us ra írt szö veg ol vas ha tó ság át nagy mér ték ben bef o lyá solja a
tó nust al kotó rasz ter háló pont ja i nak nagy sága, hi szen ez ek a rasz ter pon tok a fe -
ke te szöv eg kar ak tere i nek szé le it épp úgy ki csipké zik, mint az in verz be tû ké pe -
két. A na gyí tott lát ványt a 114. áb ra szem lé l te ti.

Jól sz er kesz tett szö veg vagy 25%-os sz ür ké vel ki emelt fe ke te szöve get tar -
talmaz, vagy 75%-os alapon ny o mott fehér szöv eg gel op e rál. Ek kor még el fo -
gadh a tó a ke nyér betû stí lu sa, fel téve, hogy a be tû tí pus elég vas tag szá rakkal ren -
del ke zik, és a mé ret is leg alább 10 pt, vala mint a tó nus rasz ter ér té ke leg alább
150 lpi. Amennyi ben a fen tiek nem te l je sül nek, úgy ajánl ott a fe kete ala pon
tör té nô in verz szedés, ek kor azon ban a ti pog rá fus és a tör de lô egyar ánt jól teszi,
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112. áb ra 
75%-os tón us fe kete és feh ér, il let ve
100%-os tó nus in verz sz ö veg gel –
az áb rá kon 12/14 bal ra zárt 
Ti mes szöv eg ol va sható

113. áb ra 
75%-os tó nus fe ke te és fe hér, il let ve
100%-os tó nus in verz szöv eg gel

Aki két mondatnál
hosszabb szöveget inverz
formában szed, az súlyos
vétséget követ el az
olvasó szemevilága ellen.

Aki két mondatnál
hosszabb szöveget inverz
formában szed, az súlyos
vétséget követ el az
olvasó szemevilága ellen.

Aki két mondatnál
hosszabb szöveget inverz
formában szed, az súlyos
vétséget követ el az
olvasó szemevilága ellen.

Aki két mondatnál
hosszabb szöveget
inverz formában szed,
az súlyos vétséget
követ el az olvasó
szemevilága ellen.

Aki két mondatnál

hosszabb szöveget

inverz formában szed,

az súlyos vétséget

követ el az olvasó

szemevilága ellen.

Aki két mondatnál

hosszabb szöveget

inverz formában szed,

az súlyos vétséget

követ el az olvasó

szemevilága ellen.



ha a be tû típus fett vál to za tá nak kellôen ritk í tott meg ol dá sát alk al maz za a jó
olv as ha tóság ér de ké ben. 

A spec i á lis sz e dé si es e tek és egy ál tal án a szö veg szed é sé nek, tör de lés é nek,
ko r rek tú rá já nak vé gé re ér tünk. Te kints ük úgy, hogy az eddig leírtak út mu ta -
tó ul szol gál nak, me gol dást kí nál nak a sz ö ve g-e lôá l lí tás összes felmerülô klasszi -
kus kér dé sé re. Az edd ig el mon dot ta kon kí vü li kér dé sek, prob lém ák már át ve -
zet nek a modern szö veg ke ze lés, ki ad vány szer kesztés kö zelr ôl sem egy sze rû
prob lé ma kö ré nek rész le tes ki fejt é sé be, tárgy alá sá ba.
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114. áb ra 
25% tó nu son lé vô fe ke te és 75%-os tónu s ra nyom ott inve rz
12 pt-os Times kis a be tû és nyoma tá nak 400%-os 
na gyít ott képe



TÖR TÉ NEL MI 
PIL LA NA TOK

Mi, ma gya rok – itt Eu rópa köz e pén – írá sunk ban a la tin kar ak te rek et
hasz nál juk. Ezt te szik ve lünk együtt Nyu gat-Eu rópa, Ame ri ka, Auszt rál ia nem -
ze tei, min dazok, akik az úgy ne ve zett nyu ga ti kul tú ra ré sze sei. A szoms zé dos
szláv né pek ál tal hasz nált ci rill írás sal ha zánk fel nôtt la kos sá gá nak je len tôs része
– kö zis mert okok mi att – szin tén ta lál koz ott. A nyuga ti kul tú ra szerv es ré szét
képe zi a kö zeli gö rög nép írá sa is, hi szen a tu do má nyos vi lág teljes kar ak ter kész -
le tük et haszn ál ja a kü lön bö zô ma te mat i kai fog al mak, fi zi kai mennyi ség ek je lö -
lé sé re. A ma te mat i ka tu do má nya al kalm az za kü lönbö zô halma zel mé leti fo gal -
ma inak je lö lé sé re a ger mán népek ál tal használt gót kar ak te rek né mely i két
ép p úgy, mint a héber ale fet.

ÍRÁSTÍPUSOK

Egy mû velt (ny u ga ti kul tú rán ne vel ke dett) fel nôtt tehát is meri a la tin és a
gö rög kar ak te re ket, leg alább a fel isme rés szintjén me gis me ri a ci rill, a gót és a
hé ber ír ást. Akár hogy nézzük is, ez már öt (la tin, ci rill, gö rög, gót, hé ber) írás -
tí pus, bár a gót be tû ket a la tinhoz szo kás kap csolni, mint an nak egy(néhány)
kü lön le ges, tör tén el mi leg ki a la kult írá si for má ját, stí lus át. Egy eu ró pai em ber
rá né zés re még fel is me ri a kí nai ír ás je le ket, bár a jap án tól meg kül ön böz tet ni leg -
fel jebb ta lál ga tás sal tudja. Arról már csak ke vesen hal lot tak, hogy ma gá ban ja -
pánb an is há rom fé le – el té rô je lkész letû – írás tí pus lét e zik. Az arab írás már a
lá tó ter ü let per i fé ri áján he lyez kedik el, so kan látt ák már, de könnyen ke ve rik a
hé berrel. A kül ön bö zô kö zel- és tá vo l-k e le ti, ázsi ai, af ri kai írás tí pus ok ról a leg -
töb ben még csak nem is hal lot tak.

A 115. áb rán az eur ó pai gör ög és ci rill írás tí pu sok mel lett csu pa Eu ró pán
kí vü li írás tí pust lát hat az ol vasó. A gör ög és a cirill min ta a tel jes ka rakt er készlet
fel sor o lá sa, a töb bi írás tí pus vis zont egy-egy szö veg rész le tet mut at be. Fel hív -
nám a fi gyel met a gö rög min ta har ma dik sorára, amely a gö rög éke zetek fel so -
ro lás át tar tal maz za. A ti zen há rom faj ta éke zet lé nyeg e sen több a ma gyar nyelv
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115. áb ra 
Kü lön bözô írás tí pu sok
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116. áb ra 
A la tin betûk fej lôd é se
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116. áb ra folytatása
A la tin betûk fej lôd é se
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116. áb ra folytatása
A la tin betûk fej lôd é se



négy fé le (egy és két po nt, egy és két vesszô) ékeze té nél. Az óg ö rög nyelv nem
haszn ált éke ze tek et. A lat in írást a ró mai ka pi tál is ból szár maz tat juk. A ró mai
kap i tá lis ere de ti szép sé gét má ig meg ôri z te a hí res Traj a nus-osz lop. A Nagy Ká -
roly ál tal 800 kö rül be ve ze tett mi nusz kulán és an nak vál to za ta in át, a tört vo na -
lú gót be tû for má kon ker esz tül ju tunk el ez el sô iga zi nyom da bet û ig, az an tik -
vá ig. Az át mene ti (baro kk) és kla sszi cis ta antikvát az egyip ti en ne, majd a gro teszk
betû köv e ti, s meg je lenik a nyom dai írott betû. A vá zolt ké te zer éves fej lôd ést
az an gol ábé cé be tû i re bont va mu tatja be négy ol da lon ke resz tül a 116. áb ra.

A kisbe tûk kia la ku lá sát, alakj á nak vál to zá sát szem lél te ti a 117. áb ra, amely
e fejlôdést a róm ai ka pit á lis tól a nyomdabetû kia la ku lá sá ig kö veti.

213

116. áb ra folytatása
A la tin betûk fej lôd é se



A betûke z de tek és -vég zôd é sek, tal pak, sze ri fek al a ku lá sát, vál toz á sa it a la -
tin és a gót írásb an fogla l ja össze a 118. áb ra.
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117. áb ra 
A kis be tû fejl ô dé se

118. áb ra 
A sz e ri fek sa ját os sá gai a la tin és a ném et írásban



AZ INICIÁLÉ VÁLTOZÁSAI

Az írás tí pus o kat, a latin írás fej lô dé -
sét tag laló el sô rész után tér jünk át a
klasszi kus könyv leg szebb dí szí tôele mé -
nek, az ini ciál é nak a fej lô dé sét, válto zá -
sa it be mu ta tó má so dik rész re.

El sô pél dánk a ma in zi zsol tár gyö -
nyö rû ini ci á léja 1457-bôl, az az gya korla -
ti lag a könyv ny om ta tás el sô éve i bôl. A
Fust és Schöf fer nyom dás zok ál tal két
szín nel nyo mott könyv egy ben a szí nes
nyom ta tás és a ké zi szín bon tás egyik el -
sô péld á ja. Go ndolju nk csak be le: ti zen -
két év vel az elsô nyom ta tott könyv meg -
jel e né se ut án ki ta lál ják és – mint a 119.
áb ra mu tat ja – si ker rel al kal maz zák a ké -
zi szín re bon tást!

1481-bôl szár mazik a 120. ábra két
ini ciá lé ja. A be tû kön jól lát ha tó a nö vé -
nyi el e mek bôl va ló épít kez és. A nö vé nyi
dí szít ô e lem, az in da az tán olyan fej lô -
désn ek, bur ján zás nak in dul, hogy az
egész áb rát át szö vi, be töl ti. Az ini ci ál ék
ké szí tôi jól k ihasz nál ják az in da szö vés le -
het ô sé gét, ahogy azt a 121. ábra jól mu -
tatja.

Ez ek az in da szö vés ek oly kor át -
menn ek ge o met rik us szövé s min tákba,
ahogy azt a 122. áb ra szem lél te ti. A nö -
vé nyi ele mek itt is me gta lál hat ók, de a
szö vés már tisz ta szala g szö véssé vált. A
123. áb ra egy dí szes D be tût mu tat be,
amely nél a nö vén yi dí szí tômo tív u mok
mel lett a be tû bel se jéb en egy író em ber -
alak lát ha tó. Az ini ci á lé a XV. szá zad
má sod ik fe léb en, Fran cia or szág ban ké -
szült.
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119. áb ra 
A ma inzi zsol tár két szín nel 
nyo mott ini ciá lé ja 1457-bôl

120. ábra 
Re ne szánsz iniciálék 1481-bôl
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121. áb ra 
De kor a tív, in da szö vé ses ini ci á lék
az 1476–1486 kö zöt ti idô bôl

122. áb ra 
Szö vésm in tás ini ciá lé

123. ábra 
Em be ra la kos ini ciá lé

124. ábra 
Figurális L ini ciá lék 
a XV. szá zad más o dik fel é bôl



Ugyan csak az 1400-as évek vé ge fe lé ké szült az a két fig u rá lis L ini ci álé,
amely a 124. áb rán lá tha tó. A kanc el lá riai írás N be tû jét dol goz za fel ini ci ál é -
vá a 125. áb ra, amely nek ki vi tele az isz lám ha tá sát mu tat ja. A Pa ul Fran ke ál -
tal 1655-ben ké szí tett frak túr ini ci á lét mu tatja be a 126. ábra. 

Már a XV II. száz ad ban ke z de tét ve szi, de vir ág ko ra a XVI II. száz ad el sô
fel ére esik a ka l lig ra fi kus inic i á lék hasz ná latá nak. Meg je le né sük szo ros össze füg -
gést mu tat a ré z met szet – mint sok szoro sí tó gra fikai el já rás – szé le s kö rû el ter -
je dé sé vel, alkalmazásával, hi szen a véko ny, kacs ka rin gós vo nalak kim et szé sét

217

125. áb ra 
Iszl ám ha tá sú ini ciá lé

126. ábra 
Ba rokk frak túr ini ci álé 1655-bôl

127. áb ra 
Kal lig ra fi kus ini ci álék az 1700-as évek bôl



csak ez a techn i ka tet te le he tô vé. A 127. áb ra há rom kal lig ra fi kus ini ci álét mu -
tat be a XVI II. száz ad ból.

Már az 1600-as évek má so dik fe lében fel tal ál ták és alk al maz ták az olyan
in i ci á lékat, ame lyek nél a dí szí tés egy négy ze tes ke re tet al ko tott oly mó don, hogy
a négy zet kö zepe üres ma radt. Az üres te rü let re cseré l he tô dísz te len be tût le he -
tett ten ni, így ug yan az a dísz hasz ná lha tó volt tet szô leges kar akt er hez. Ez a meg -
ol dás nem csak a nyomd ász mun ká ját könnyí tette meg, de je lentô sen csök ken -
tet te a tá rol an dó ini ci á lé be tûk szá mát, hi szen csak a ke re te ket kel lett tá rol ni,
a bel se jébe tett be tû egy meg fe le lô fo ko zatú si ma cím be tû le he tett.

A 128. áb ra a Giam bat tis ta Bod o ni ál tal Pa r má ban 1771-ben ter ve zett ini -
ciá léke re te ket mu tatja a hozzá juk ké szí tett, ám cs e rél he tô dís zes be tûk kel együtt.
Fig yel jük meg, hogy Bo do ni kurzív dísz be tûk et is al ko tott. A 129. áb ra egyip -
tie n ne jell e gû inic i á lé kat mu tat be. Ve gyük ész re, hogy itt maga a be tû test díszí -
tett, az al kal ma zott ár nyé kolás a be tû nek mint egy tes tet ad, ki emel ve azt a papír
sík já ból.
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128. áb ra 
Bo do ni ál tal ter vez ett inic i á léke re tek 
és cse rélhe tô dísz be tûk

129. áb ra 
Egyip tie n ne inic i á lék 
a XIX. szá zadb ól



A XIX. szá zad kö ze pé nek di vat ja a nagy be tûk testének dí szíté se, ár nyé ko -
lá sa, kör vo na la zá sa, ille t ve a sz o ro san vett be tû kör nyezet dekorálása. A le het -
ség es sok fé le me gol dásra pél dát a 130. ábra mut at. A bi e der me i er új ra elô térbe
ál lí tot ta a fi nom, nö vén yi or nam en sek bôl ál ló dí szít ést. En nek há rom me gol -
dá sa lát ha tó a 131. áb rán.

A sze cesszió is meg hoz ta a ma ga dísz í tôelem e it, meg ol dá sa it. A 132. ábrán
rendre Ot to Eck mann, Hein rich Vo ge ier, Lud wig F. Fuchs és egy is me ret len
mester al kot á sa lát ha tó. A 133. áb ra már a XX. száza d ból, pon tos ab ban 1937-
bôl mu tat ja be az Ernst Schne idl er ál tal ter ve zett frak túr ini ci á lék at.
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130. áb ra 
Inic i á lé hoz dí szí tett ka pi tá li sok a XIX. szá zadb ól

131. áb ra 
Angol íro tt kar ak te rek bi e der me i er in i ci á lékká díszítve
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132. áb ra 
Sze cesszi ós ini ci á lé-megoldások

133. áb ra 
Frak túr ini ci á lék 1937-bôl



TÓTFALUSI KIS MIKLÓS

Ha zánk ne m zet kö zi hírû, je len tô sé gû be tû ter ve zô je, -met szô je, ti pog rá fu sa
volt Tót fa lu si Kis Mikl ós (1650–1702). A misztó t fa lu si szü le tésû fiú lel kész nek
kés zült, de nem iga zán von zot ta a lel ké szi pá lya, job ban ér deke l te a nyom dá -
szat. Er dély püs pö ke ôt bízta meg az Amsz ter damb an Er dély szá má ra ny om ta -
tandó bib lia mun ká la ta in ak fe lüg ye le tével. Amszt er dam ba utaz ott hát, és ott
Bla eu – a kor hí res nyom dá sza – üze mé ben há rom év ig ta nult, tö ké le tes í tet te
tu dá sát. A nyomdászat mel lett me gta nul ta a be tû ön tést és a be tû met szést is.
Utóbb it oly tö kély re fej lesz tette, hogy – öná l ló so dása ut án – pél dá ul ná la ren -
del ték meg az el sô ör mény be tû kész let meg ter vez é sét, met szé sét. Be tû min ta -
könyve má ig meg ôri z te szám unk ra am sz ter dami te véke ny sé gé nek eredmé nye it.
A lat i non kív ül metsz ett még héber és gót bet û ket, sôt ko t tát is. Nag yon sok
kurz ív be tû kész le tet kés zí tett (mest e re egy ilyet sem met szett), amely ak kor volt
iga zán el ter je dô ben. Mi vel a bib lia nyom ta tá sára Er dély bôl pénz nem érk e zett,
ezért saj át költs é gén nyom tat ta ki azt. 1689-ben betû met szô, be tû öntô szer szá -
maiv al, a min tegy 12 000 kö tet nyi bib li á val és más köny vek kel együtt haza -
indult Er délybe. Ötév nyi há nyat tat ás után végül Ko lozs vá rott te lep e dett le, ott
lett nyomd ász. Az elôd e i tôl ör ö költ betûtípusok mel lé itt is metsz ett még
legalább ti zen né gy be tû tí pust. Nyu ga lomra az on ban itt sem le lt, mert szak mai
igé nyes sé ge mi att be le ja vít ott a hozzá nyom ta tás ra lead ott ké zi ra tok ba, ezért so -
kan he ve sen bí rálták, me gal áz ták, ki kö zö sít et ték. Öt ve nkét éves en, meg nem
ért ve, meg kes e re dett em ber ként halt meg.

A ba rokk kor, amely ben élt – be tû tört é ne ti sz em pont ból is – át men et a
rene szánsz és a klasszi cizm us kö zött. A ren e szánsz vé gé re ki a la kult a nyomd a -
be tûk for má ja, amely ek a kor és a tech no lógia ön ál ló bet ûi vol tak már, nem
akart ák utáno z ni a kó de xe ket. Ma is a leg szebb betûk egyi ké nek ta rt juk a fran -
cia Claude Ga ram ond ál tal az 1500-as évek el e jén met szett, s róla el ne ve zett
ren e szánsz betût, a Ga ra mond an tik vát. Az itá li ai Gi am bat tis ta Bo do ni met -
szet te az 1700-as évek vég én a róla el ne ve zett, má ig leg sz ebb nek tar tott klasszi -
cis ta an tik vát, a Bodo nit. Kor ban e két ne ves be tû terv e zô mû vész kö zött élt és
tev é keny ked ett Tót fa lusi Kis Mi k lós. Ah hoz, hogy be tû ter ve zôi te vék eny sé gét
iga zán érté kel ni tu d juk, ha son lítsuk elôbb össze az ôt meg elô zô és kö ve tô két
nagy mes ter be tûi nek jel legze tes sé geit.

A 134. áb rán Ga ra mond ren e szánsz és Bo doni kl asszi cis ta be tû it lát hat juk.
Az (f be tû pá ron) jól lát ható, hogy az írás ból ere dô fel sô be fej e zô ív és a csepp
al a kú befe je zô for ma kö rök bôl szer kesz tett, pon tocs ká ban végzô dô gör bü let té
ala kult át. A fer de ke z dô vonal ki e gye ne se dett, vízszi n tes lett (i be tû pár). A fer -
de be fej e zô vo nal is vízs zint es sé ala kult át (u be tû pár jobb ol da la, alul). A kerek
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be tûk bal ra dô lô fer de ten ge lye füg gô leg gessé vált (o be tû pár). A lap i dá ris be -
tû tal pak is vízs zin tes egye nes von alak ká al a kul tak (n be tû pár tal pai). A be tût
al ko tó vé kony és vas tag von alak kontrasztja a re nesz ánsz 1:3 ará nyá ról a klasszi -
cis ta be tû nél 1:7 ar ány ra nô meg (H be tû pár).

A 135. áb rán a fen ti két be tû kö zé il lesz tet tük Tótf a lu si Kis Mik lós barokk
(át me ne ti) an tik váját. Az áb rán Ga ra mond és Bodo ni be tûi azok új ra met szé sé -
nek nyo ma tai, míg Kis Mik lós be tûje az ere de ti nyom ta tott alak ról szke n nelt
kép. Jól meg fi gyel he tô, hogy mennyi re á tme ne ti Kis Mik lós an tik vája, akár a
lap i dá ris kez dô és be fe je zô vo na la kat, akár a be tû talp a kat, a kis e sz e mét, az o
ten ge lyét vagy a be tût al ko tó vék ony és vas tag vo nalak ará nyát te kint jük. Utób -
bi Kis Mik lósnál 1:5 ar á nyú.
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134. áb ra 
A re nes zánsz 
és a klasszi cis ta 
an tikva 
össze ha son lí tá sa

135. áb ra 
Gar a mond
reneszánsz, 
Kis Mik lós 
bar okk és Bo do ni
klasszi cis ta be tûi



Töb ben úgy vél ték, hogy Kis Mik -
lós Kol ozs vá rott már csak nyomd ász ko -
dott, nem met szett be tût, azon ban az
al a pos ku ta tás ok, össze has on lí tó vizsg á -
la tok (Ha im an György) ki de rí tet ték,
hogy bár fel hasz nál ta az elô dei tôl örö -
költ betû ket is, azért nem ke vés be tût
met szett, ön tött it teni év ei alatt. A 136.
ábra Ko lozs váro tt hasz nált nem la tin
be tû it mu tatja be. Ezek re nd re: 10 pon -
tos kot ta, 11 pon tos gör ög, 9 pon tos
gör ög, 18 pon tos hé ber, 9 pon tos héber,
6 pon tos hé ber, 13 pont os frak túr és 11
pon tos schwabachi. Utób bi ket tô nem
sa ját met szé sû, de a töb bi a mes ter keze
mu n ká ja.

Az inici á lék ter ve zé se, ké szí té se,
met sz é se a be tû ter ve zésnek nem csak
szép fel ad a ta, de ma ga sis ko lája is egy -
ben. Tót fa lu si Kis Mik lós eb ben a mû -
fajb an is ma ra dan dót alk o tott. Az áb rák
a ny o ma tok ról ké szül tek, a metsz e tek
ennél jó val fi nom ab bak, his zen a nyo -
mat o kon a fes ték „te rül”. A 137. és 138.
áb ra leg szebb ini ciáléso ro za taib ól ad  vá -
lo  ga tást. A 137. áb ra köz ép sô ré szén jól
meg fi gyel het ôk az in i ci á lé kö zep én a
cse rél he tô betûk.

Az iniciálé mel lett a ba rokk kor má sik könyv dí szí té si le he tô sé ge a kö rzet.
A kör ze tek ek kor több nyi re még sor mintát je lent et tek, bár meg je lent már a sa -
ro ke lem is. A 139. áb ra Kis Mik lós ál tal ké szí tett, sor min ta ként al kal maz ha tó
kör ze te ket mu tat be.

E kör ze tek egy ré szét a gyo mai Kner nyom da hagy o mány tisz te letbôl fe lújí -
tot ta. Er re mu tat pél dát a 140. áb ra. Kis Mik lós kö rze te it a Mo notype cég is
fel hasz nál ta, új ra raj zol ta, ahogy az a 141. ábr án lát ha tó.

A Kis Miklósról szóló rész ábrái Haiman György, az irodalomjegyzékben
szereplô, Tótfalusi Kis Miklós munkásságáról szóló könyvébôl származnak.
Közlésükhöz a professzor úr örökösei – felesége és lánya – hozzájárultak. Ezúton
is köszönetet mondok nekik.
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136. áb ra 
Kis Mik lós Ko lozsv á rott haszná lt
nem la tin be tûi
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137. ábra 
Kis Mik lós ini ci á léso roza tai
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138. áb ra 
Kis Mik lós to vábbi ini ciá léso ro za tai



MAI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSOK

A speciális ese tek tör de lé sénél, a mat e ma ti kai kép lets ze dés tárgy alá sa kor már
szó volt an nak ne hé zségi fo ká ról, bo nyo lult vol tá ról. Most csak egy, szám lá ló -
já ban és nev e zô jé ben egya ránt má sod fo kú, al só és fel sô in de xet ta r tal ma zó tört
sz e dé sén ke resz tül sze ret ném szem lél tet ni a fel mer ü lô prob lé má kat a kü lönb ö -
zô szed é si technikáknál. Az el sô eset az óloms ze dés. Ek kor a meg lé vô be tû fo -
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139. áb ra 
Kis Mik lós sor min ta kör ze tei

140. áb ra 
Kis Miklós kör ze tei és azok fe lúj í tá sa a Kner nyom da ál tal



koza tok hasz ná la ta a ki sebb prob léma. Al só és fel sô in dex egy üt tes szed é se kor
sokkal ne he zebb a szé les sé gi vi szo nyok be tar tá sa, ez sok üres tér zô hasz ná lat át
te szi szük  ség es sé. A több so ros Mo noty pe kép le t sze dô gé pek a ké zi tech noló giát
váltott ák fel, amik or a be tû típ us és -mé ret me gadá sa mel lett az el sô és má sod -
fo kú al só és felsô in de xek sze dé sét is leh e tô vé tet ték a jól át gon dolt mér et vál -
toza tok és bázi s vo nal-el tol á sok alk al ma zásá val. A Mo noty pe szed ô gép lyuk -
szalagra rögzíti a szedés összes jellemzô adatát, és ez a szalag vezérli az egyedi
betûket és térzôket készítô öntôgépet. A 142. ábra egy négy so ros Mo noty pe
sze dést mu tat, ahol a vízs zin tes és füg gô le ges tago ló von alak az ól om sze dés betû -
tör zsei nek ha tá rát szemléltetik. Ug ya nezt a ké ple tet mu tatja a 143. ábra, csak -
hogy itt egy há rom sor os fény sze dé si techn o ló gia ad ja a meg old ást.

Vé gül a 144. áb ra egy ho sszabb, par ci á lis de ri vál ta kat tar tal ma zó ma tema -
ti kai kép let sze dett vál to za tát mu tat ja be. Egy sze rû en nem tud tam meg áll ni,
hogy be ne mu tas sam, oly an szép.
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141. ábra 
Kis Mik lós kör ze tei és azok fe lú jít á sa a Mo noty pe cég ál tal



A kép let sze dés melle tt a más ik speci á lis eset, a kot ta sze dés is meg ér dem el
né hány szót. Tót fa lusi Kis Mi k lós kot tá it már lát tuk a 136. áb rán. A XIX. szá -
zad vé gé nek tech nik á ját mut at ja be a 145. áb ra. Felül a szét hú zott szed ô e le -
mek, alatta a kész sze dés lát ha tó. A 146. áb ra egy XX. szá za di kot ta szed ést
szem lélt et, a 147. áb ra pe dig a fény szed és kot tag raf i kai jel e i nek egy ré szét mu -
tat ja be. Ma mind e zek a je lek a számí tó gé pen mint egy adott be tû tí pus ele mei
talál ha tók meg.

Rö vid tör téne ti át tek in té sünk in kább pill a nat képek so roza tát villantotta fel
a fon to sabb té ma kör ök bôl. Szó szeri nt pil la nat ké pek ét, hisz a vi szony lag ke vés
szöveg mel lett igyek ez tem meg leh e tô sen sok és vál to za tos ábr án szem lél tet ni a
lé nye get. Re mé nyeim sze rint a közö lt il luszt rá ci ók figyelmes tanulmányozás után
oly kor lényegesen töb bet monda nak, mint akár nyolc-tíz ol dal száraz szö veg.
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142. áb ra 
4 so ros Monotype kép let sze dés
az ólo m sze dés le he tô sé gének
szem lé l te té sév el

143. ábra 
3 soros fé ny sze dés az elôzô
ma te ma ti kai kép let re

144. áb ra 
Egy hosszabb ki sze dett ma tem a ti kai össz efügg és



Az egész fej e ze tet az il luszt rác ió fon tos ság át szem lél te tô pél da ként te kinth e ti az
ol va só.

Ide, a szö veg fel dol go zás vé gé re kí ván kozik – mint egy utol só, a mai id ô ket
áb rá zoló tör té nelmi pil la natkép ként – né hány szó a szá mító gé pe ken hasz nált
be tû típ u sok ról, azok vál toz a ta i ról, eln e ve zé sei rôl. Abb an a sze ren csés hely zet -
ben vagyunk, hogy a számí tó gé pen rend el ke zé sünk re áll a nyom dá szat kez de te
óta al ko tott összes be tû tí pus, azok va la mennyi vál toza tá val. Ez a mennyiség (be -
tû tí pus ban szá mol va) ma több mint 30000, és egy re sz a po ro dik. A be tû tervezés -
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145. áb ra 
Kot ta sze dés a XIX.
szá zad vég é rôl

146. áb ra 
Kész kot ta a XX. sz á zad má so dik fe lé bôl

147. áb ra 
A fény sze dés ze nei je le i nek egy ré sze



sel hi va tásszerû en fog lal kozó cé gek mell ett (Ado be, Ag fa, Bits tre am, Li noty pe,
Let ra set stb.) egy re több ama tôr „ké szít” be tû ket saj nos alapv e tô mik ro tip og -
rá fiai, be tûan a tó mi ai is me re tek nél kül, pusztán azon az ala pon, hogy „öt le te
van”. Ki vá laszt egy be tû tí pust, rá eng ed egy fil tert, és már meg szü le tett az „új”
be tû. Va la hogy úgy, ahogy azt a 148. ábra mut at ja. Szel le mi ter mé két e zut án
még ter jesz ti is. Az ilyen meg ol dá sok at nem hogy új be t ûtí pusn ak nem le het
ne vez ni, de bet û tí pus nak sem na gyon.

Az el ôb bi me gol dás me l lett gyak ran elô for dul az is, ami kor va la ki tény leg
be le fog egy betû tí pus el ké szí té sé be, az tán meg un ja és abbahagyja, en nek el le -
né re „al kot á sa” val a hogy még is ter jed. Az ilyen bet û tí pu sok el sô 128 kar ak tere
ál ta lában rendben van, azonb an a fel sô ház hely ze te (a má sod ik 128 kar ak ter
el he lye zé se) meg le he tôsen za va ros. Egy ilyen hiá nyos és mell et te össze ha son lí -
tás ul egy tel jes font lát ha tó a 48. áb rán. 

A nem tel jes, hi á nyos kód kész le tek ál ta lá ban olyank or okoz nak meg le petést
gaz dá ik nak, amikor azok a le gke vés bé szám í ta nak rá (pél dá ul sür gôs mun ka,
amely ig é nyel ne né hány kar ak tert a fel sô ház ból, azon ban azo k nak csak a hûlt
he lye ta lá lha tó ott).

A nagy szá mú be tû tí pust a nyom da i par, de a gra fi kussz ak ma is több mó -
don cso por tos ít ja, osz tál yok ba so rol ja. Az egyik le gel ter jed tebb – úgy nev e zett
tí zes – cso por tosí tást az osz tá lyok jel lem zô i nek fel so ro lá sával eg yütt a könyv el -
sô kö te te tar tal mazza. Az egyes osz tá lyo kon be lül meg le he tô sen sok, név vel el -
láto tt, megk ü lön bözt e tett be t ûtí pus lé te zik. A be tû tí pus ok leg tö bb ször fan tá -
zian év vel je lölt ek (Ti mes, Uni vers, Helv e ti ca, Avant Gar de), olyk or azonban az
al ko tó be tû mûv ész ne vé vel fém je lze t tek (Baskerville, Bo do ni, Cas lon, Ga ra -
mond, Plan tin). A betû tí pu son be lül sok szor csak az alap válto zat ké szül el, né -
ha azon ban egy-egy tí pus, család me g le he tôs en né pes, mert az alap tí pus nak sok
vál to za tát, va riá ci ó ját hoz ták lét re. E be tû válto za to kat oszt á lyoz hat juk a be tû -
ket al ko tó vo nal vas tag ság, a tenge ly dô lés, a be tû szé les ség, az alap be tû höz vi szo -
nyí tott be tû nag yság és a dí szí tett ség alap ján. 

Az alap vál to zat nak sok szor nem adn ak kü lön meg kü lön böz tetô, ki e gé szítô
nev et, azt egy sze rû en csak a be t ûtí pus ne vé vel je lö lik. Oly kor azon ban a be tû -
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148. áb ra 
Új be tû tí pus ké szít é se – ah ogy azt
Móricka el kép zeli



tí pus neve mel lé a Nor mal, Pla in, Re gu lar
vagy Ro man ki e gé szít ést te szik. Utób bit ál -
ta lában az an tikva tí pu sok nál hasz nálj ák. A
26. táb láz at az eg yes, gyak ran elô ford u ló
vál to zat ok el ne ve zés e it fog lalja össze.

Miu tán az egyes alap be t ûvál toz a tok
ne vei és az egyes vál to za tok tu lajd o nsá gai
egy más sal több nyi re kombinálhatók, ezért
egy-egy betû csa lád megl e he tô sen nép es sé
vá lhat. Az anti k vatí pu sok közül a Bo do ni
ilyen (149. áb ra), azon ban az iga zán nagy
családokat a gro teszk tí pu sok (Fu tu ra, Uni -
vers, Helv e ti ca) al kot ják, ami nt az a 150.
ábr án lát ha tó.

Még egy dolg ot ér de mes szó ba hoz ni
itt a fe je zet vé gén. Ez pe dig az éke ze tek kér -
dé se. A ma gyar ban is hasz ná la tos éke ze te -
ken (egy és két pont, il letve vesszô) kí vül
más (la tin kar ak tere ket hasz náló) nem zetek
nyel vé ben elô ford ul még né hány. Kö zü lük
nem egy – szá munk ra szo kat lan mód on –
más sal hangz ó hoz kap cso ló dik. A 27. táblá -
zat az éke ze tek et, azok alk al ma zá sát mu tat -
ja be.
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Változat neve Magyar név

Black fekete
Bold félkövér, fett
Book könyv(höz)
Condensed keskeny
Demi félig
Elongated nyújtott
Extended széles
Extra nagyon
Headline címszedô
Heavy kövér
Italic dôlt, kurzív
Light világos
Medium közepes
Normal normál
Oblique ferde
Outline körvonalas
Plain egyszerû
Regular szabályos
Roman normál antikva
Rounded kerekített
Semi félig
Thin vékony

26. táblázat
Betûváltozatok szokásos elnevezései
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149. áb ra 
A Bo do ni betû csa lád je les tag jai

Ékezet Angol neve Magyar neve Kisbetûs elôfordulásuk

` grave visszafelé vesszô àèìòù
´ acute hosszú áć d́ éǵı́ ĺ ńóŕ ś t́ úýź
¨ dieresis két pont äë ïöüÿ
ˆ circumflex circumflex (háztetô) âê ĝĥîĵôŝûŵ ŷ
˜ tilde tilde (hullám) ãı̃ñõũ
¯ macron macron (vonal) āē ı̄ ōū
˘ breve breve (félkör) ăĕğŏŭ
˙ dotaccent egy pont ċėġijż
˚ ring kör åů
˝ hungarumlaut kettôs hosszú ôû
ˇ caron haček (pipa) č ě ňř š ž
¸ cedilla cedilla (akasztó) a̧ç ȩ ģ i̧ķ ļ ņ ŗ ş ţ u̧
˛ ogonek ogonek (horog) ąę įų

27. táblázat
Az ékezetek alkalmazása

BodoniLight
BodoniLightItalic
BodoniBook
BodoniBookItalic
BodoniRegular
BodoniItalic
BodoniMedium
BodoniMediumItalic
BodoniBold
BodoniBoldItalic
BodoniUltra
BodoniUltraItalic
BodoniPoster
BodoniPosterItalic

BodoniCondensed
BodoniCondensedItalic
BodoniMediumCondensed
BodoniMediumCondensedItalic
BodoniBoldCondensed
BodoniBoldCondensedItalic

BodoniNewLight
BodoniNewRegular
BodoniNewMedium
BodoniNewDemiBold
BodoniNewBold
BodoniNewExtraBold
BodoniNewHeavy
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150. áb ra 
A Hel ve ti ca nagy család né hány rep re zen tán sa

HelveticaThinCondensed

HelveticaThinCondensedOblique

HelveticaLightCondensed

HelveticaLightCondensedOblique

HelveticaCondensed

HelveticaCondensedOblique

HelveticaMediumCondensed

HelveticaMediumCondensedOblique

HelveticaBoldCondensed

HelveticaBoldCondensedOblique

HelveticaHeavyCondensed

HelveticaHeavyCondensedOblique
HelveticaBlackCondensed

HelveticaBlackCondensedOblique

HelveticaThinExtended

HelveticaThinExtendedOblique

HelveticaLightExtended

HelveticaLightExtendedOblique

HelveticaExtended

HelveticaExtendedOblique
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