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GYURGYÁK János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve, 

Budapest, Osiris Kiadó, 1997, 19–63, 183–195. 

A könyv és az időszaki kiadványok 

A jelenkor gesztusának a könyvet kezében tartó embert tartom, mint ahogy más kor gesztusa az összetett kézzel 

térdelő ember volt – írta Hofmannsthal, de igaz-e még ma is ez a kijelentés? Minden valószínűség szerint a mai 

kor jelképének már a képernyőre meredő embert kell tartanunk. A jól érzékelhető korszakváltás, az ún. 

információs forradalom kezdetén, amikor az új korszaknak még csak a körvonalai bontakoztak ki, állandó 

kérdésként merül fel: kell-e még a könyv, érdemes-e még a könyvről írni, mire jó ma a könyv, nincs-e vége 

egyszer s mindenkorra a Gutenberg-galaxisnak? Az elmúlt fél évezredben magáról a könyvről is könyvtárnyi 

irodalmat írtak össze. Népszerűségét jól mutatja, hogy az idézetgyűjteményekben a könyv mindig kiemelt 

helyen szerepel, ennél több idézetet csak az életről, halálról, szerelemről, ifjúságról, művészetről és a nőkről 

találunk. Az idézetekben persze van a könyvre nézve kedvező („Nincs olyan rossz könyv, amelyből valami jót 

ne tanulhatnánk” – Plinius; „A könyv hideg, de biztos barát” – Victor Hugo) és kedvezőtlen („Nagy könyv, 

nagy gonoszság” – Kallimakhosz; „Hazudik, mintha könyvből olvasná” – Bismarck; „Ahol könyvekről van szó, 

az emberi butaság határtalan” – Brown; stb.) ítélet is, de ez is csak a könyv kiemelt helyéről mondottakat 

támasztja alá. A jövőről bármit is jósolni kockázatos vállalkozás, de a tények nem támasztják alá a könyv 

haláláról szóló elméleteket. 

Biztosnak látszik, hogy a könyv ma már nem a legfontosabb információhordozó és információtároló eszköz. 

Ebből következően minden olyan műfaj, amely ezzel a szereppel volt összefüggésben, kezdi elveszíteni 

jelentőségét (általános bibliográfiák, biográfiai adattárak, jogszabálygyűjtemények, nagyszótárak, 

nagylexikonok stb.). Egy kis túlzással azt mondhatnánk, hogy minden olyan könyvtípus, amelyért nem is olyan 

régen egy egész erdőt kellett kiirtani, ma már a múlté. A könyv nem tud versenyezni néhány olyan 

információhordozóval, amelyek egy-két évtizeddel ezelőtt még elképzelhetetlenek voltak. A multimédia, 

amelyben a hangszer megszólal, a címszó alanya szintén, s a szóban forgó filmből esetleg részleteket láthatunk, 

egész bizonyosan kiszorítja az ilyen típusú lexikonokat, enciklopédiákat. A statisztikai adatok azt mutatják, 

hogy bár a könyv részesedése az információs tortából – a film, a rádió, a televízió, a video és természetesen a 

számítógép hatására – az utolsó évszázadban folyamatosan csökken, de a világon kiadott könyvek száma és 

forgalma nemhogy csökkenne, sokkal inkább nő. A könyvet tehát még korai temetni. Olyan könyvtípusok 

esetén, mint a szépirodalmi, gyermek-, ifjúsági, ismeretterjesztő és művészeti könyvek, térképek, tudományos 

szintézisek, a könyv minden bizonnyal továbbra is uralkodni fog. A tudományos folyóiratok, lexikonok, 

tankönyvek, disszertációk, szakkönyvek piacán a könyv azonban elveszti uralkodó szerepét, de teljesen 

kiszorulni aligha fog. 

Ugyanez vonatkozik a könyvkiadókra is. Sokan – tévesen – úgy gondolják, hogy a jövőben elég lesz a szerző, 

aki megírt művét eljuttatja az Internetre vagy más hálózatra, s így a kiadók feleslegessé válnak. Aki látott már 

kiadóba beküldött kéziratot, vagy összevetett szerzői kéziratot kész könyvvel, az csak mosolyoghat e kijelentés 

naivitásán, s optimistán gondolhat a jövőre. Az a lánc (szerző – kiadó – szerkesztő – műszaki szerkesztő – 

nyomda – korrektor), amely évszázadok alatt alakult ki, nem a véletlen műve. A minőségi kézirat, 

következésképpen a könyv, csakis ebben a sorrendben jöhet létre. Ezt a kijelentést még akkor is igaznak érzem, 

ha arról már nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy a folyamat végén mindig a kinyomtatott könyvnek vagy 
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folyóiratnak kell állnia. Akár így van, akár másképp, úgy vélem, nem felesleges a kiadói munkafolyamatokról 

könyvet írni. Az itt leírtak nagy része ugyanis az olvasó elé kerülő szöveg jobbá tételét célozza, tehát azok 

számára is segítséget kínál, akik a könyvről másképp vélekednek, mint e könyv szerzője, és már csak a 

számítógép jövőjében tudnak gondolkodni. 

A könyv 

A könyvek – egy-két kivételes esettől eltekintve – három fő részből állnak: főszövegből, járulékos részekből és 

könyvborítóból. Ezeket a fontosabb részeket különféle technikai kellékek (oldalszám, élőfej, iniciálé, ívjelző 

stb.) egészítik vagy egészíthetik ki. Az angolszász országokban a főszöveget megelőző járulékos részeket 

gyakran formailag is elkülönítik a főszövegtől, ugyanis a textus arab sorszámozásával szemben, a főszöveget 

megelőző oldalakon római számokat használnak. A római számok használata a magyar könyvkiadásból szinte 

teljesen kikopott – s e kézikönyvnek sincs szándékában ezt a gyakorlatot felújítani –, noha az egységes arab 

számjegyes oldalszámozás nem mutatja egyértelműen a főszöveg és a járulékos részek közötti határokat. 

Elengedhetetlen tehát, hogy a könyvek belső szerkezete logikus és áttekinthető legyen. Ez ésszerű és közérthető 

tagolással, valamint helyes tipográfiával érhető el. A főszöveg és a járulékos részek elválasztásának – 

elsősorban az angolszász országokban gyakorolt s követésre méltó – módja, hogy a tartalomjegyzékben 

antikvából szedjük a főszöveget alkotó fejezeteket, alfejezeteket, a járulékos részeket pedig kurzívból (előszó, 

bibliográfia, függelék, kronológia, szakkifejezések jegyzéke, mutató). Ezt azonban csak egyszerűbb szerkezetű 

könyveknél tehetjük, a bonyolultabbaknál – ahol a kurziválásnak más szerepe van – más módszereket kell 

keresnünk (lásd ehhez a tartalomjegyzékről írottakat az 54–59. oldalon). 

Járulékos részek 

A könyv főszövegéhez (azaz a folyószöveghez és az ehhez szorosan hozzá tartozó ábrákhoz, táblázatokhoz és 

jegyzetekhez) úgynevezett járulékos részek kapcsolódnak, amelyek kiegészítik, esetenként magyarázzák a 

szöveget, illetve segédletekkel látják el a könyvet. Amint az alábbiakban látni fogjuk, bizonyos járulékos részek 

soha, semmilyen körülmények között nem maradhatnak ki a könyvből, és sorrendjük is kötött. A legtöbb 

járulékos elem azonban nem feltétlenül szerepel minden könyvben, s ezek különböző helyekre – de nem 

akárhová! – is kerülhetnek. A járulékos részek vagy a főszöveget megelőző oldalakra (az angol terminológiában 

ezeket preliminary pagesnek vagy front matternek nevezik), vagy a főszöveget követő oldalakra (back matter, 

end matter, reference matter) kerülhetnek. Mivel a magyar nyelvben nincs ezeknek megfelelő terminus, ezért a 

továbbiakban a főszöveget megelőző járulékos részekről, illetve a főszöveget követő járulékos részekről fogok 

beszélni. A főszöveget követő részek helyett használhatjuk az apparátus kifejezést is. 

A könyv főszövegét megelőző járulékos részek a következők: a címnegyedív (szennycímoldal, sorozatcímoldal, 

címoldal, copyrightoldal), az ajánlás, a mottó, az előszó (valamely pályatárs vagy más köztiszteletnek örvendő 

személy előszava, a szerkesztő előszava, kiadói előszó, a szerző előszava), valamint a köszönetnyilvánítás; a 

főszöveg után következik az apparátus, azaz az irodalomjegyzék vagy bibliográfia, a függelék (appendix), az 

utószó, a kronológia, a szakkifejezések jegyzéke, a névmagyarázatok, a rövidítések jegyzéke, az illusztrációk 

jegyzéke, a kötetben közölt írások jegyzéke, a mutatók, az idegen nyelvű összefoglaló és a kolofonoldal (abban az 

esetben, ha a kolofont az utolsó oldalra helyezzük), valamint az információs és kereskedelmi oldalak. A 

tartalomjegyzék elhelyezhető akár a főszöveg előtt, akár a főszöveg után. A mellékletek kerülhetnek a könyv 
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különböző oldalaira elszórtan, vagy együtt a könyv végére, esetleg elhelyezhetők a borítóhoz erősített tasakban 

(elsősorban térképek és táblázatok). 

A járulékos részek sorrendje A járulékos részek sorrendje nem szigorúan kötött. A könyvkiadás története 

során kialakultak bizonyos minták, amelyeket világszerte általában elfogadnak. Ezek azonban inkább 

konvenciók, mintsem sérthetetlen szabályok. Elég egy pillantást vetni egy angol, egy spanyol és egy magyar 

könyvre, hogy világossá váljék, nemcsak egyetemes konvenciók léteznek, hanem bizonyos nemzeti és kulturális 

tradíciók is. A járulékos részek sorrendjét tehát csak részben magyarázhatjuk ésszerű okokkal, nagyrészt az 

egyetemes könyvkiadási hagyományok, valamint a nemzeti szokások határozzák meg. Éppen ezért 

körültekintően kell eljárnunk akkor, ha valamilyen – például pénzügyi – okból változtatunk a megszokott 

sorrenden, vagy összevonunk bizonyos elemeket. Ugyanis a terjedelem csökkentésének igénye furcsa könyv-

torzszülötteket eredményezhet. A sorrendet alapvetően nem változtathatja meg a pénzügyi kényszer, tehát 

vannak olyan járulékos részek, amelyek nem hagyhatók ki a könyvből, és nem vonhatók össze másokkal. Ez 

nem jelenti azt, hogy – ha például egy könyv 178 oldalas (azaz csak két oldallal több, mint 11 teljes ív) – ne 

lennének olyan módszerek, amelyekkel a terjedelmet a szöveg sérelme és a tipográfiai szabályok megsértése 

nélkül két oldallal ne csökkenthetnénk vagy éppen növelhetnénk. Ezeket a lehetőségeket a műszaki 

szerkesztéssel foglalkozó részben részletesen is felsorolom. Továbbá, mindig vannak olyan különleges könyvek, 

ahol a változtatás indokolható és elfogadható. Mégis csak nyomós okból és kellő körültekintéssel változtassunk 

a kialakult szokásokon. Mindezek figyelembevételével a járulékos részek javasolt sorrendje a következő: 

A főszöveget megelőző járulékos részek 

Szennycímoldal – 1. oldal 

Sorozatcímoldal – 2. oldal 

Címoldal – 3. oldal 

Copyrightoldal – 4. oldal 

Tartalomjegyzék (szépirodalmi művekben általában hátul) – lehetőleg 5., de mindig páratlan oldal 

Ajánlás – mindig páratlan oldal 

Mottó – lehetőleg páratlan oldal 

Előszó – mindig páratlan oldal 

Köszönetnyilvánítás (ha nem része az előszónak) – lehetőleg páratlan oldal 

Főszöveg 

Első szövegoldal – mindig páratlan oldal 

Első jegyzetoldal (ha nem láb- vagy fejezet végi jegyzet) – lehetőleg páratlan oldal 

A főszöveget követő járulékos részek (apparátus) 

Irodalomjegyzék / Bibliográfia – mindig páratlan oldal 

Utószó – mindig páratlan oldal 

Függelék – mindig páratlan oldal 

Kronológia – lehetőleg páratlan oldal 

Szakkifejezések jegyzéke – lehetőleg páratlan oldal 

Névmagyarázatok – lehetőleg páratlan oldal 
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Rövidítések jegyzéke – lehetőleg páratlan oldal 

Illusztrációk jegyzéke – lehetőleg páratlan oldal 

A kötet szerzői/Közreműködők – lehetőleg páratlan oldal 

A kötetben közölt írások jegyzéke – mindig páratlan oldal 

Mutatók – mindig páratlan oldal 

Idegen nyelvű tartalomjegyzék és rezümé (kivonat) – mindig páratlan oldal 

Tartalomjegyzék (szépirodalmi művek esetén) – mindig páratlan oldal 

Kolofonoldal (ha nem a 4. oldalon) – utolsó páros vagy páratlan oldal 

Információs és kereskedelmi oldalak – tetszőleges 

 

Az apparátus elhelyezése a páros vagy páratlan oldalon nagymértékben függ az adott rész terjedelmétől és a 

könyv minőségétől. A címnegyed és a kolofonoldal – ha a kolofon nem a copyrightoldalon szerepel – nem 

maradhat ki egyetlen könyvből Bern. A többi járulékos részt egyrészt a szerző és a kiadó döntése, másrészt a 

könyv funkciója határozza meg (tudományos műveket például ritkán jelentetünk meg jegyzetek, 

irodalomjegyzék vagy bibliográfia, név- és tárgymutató nélkül). 

Időszaki kiadványok 

Bár ez a munka elsősorban a könyvről szól, a kifejtett elvek és gyakorlati javaslatok nagy része az időszaki 

kiadványokra is érvényes. Időszaki kiadványoknak (periodikum) nevezzük azokat a bizonyos időközökben, 

előre meg nem határozott ideig megjelenő nyomdai termékeket, amelyek egymás után következő számokból, 

évfolyamokból, kötetekből, füzetekből vagy más folyamatos részegységekből állnak, s rajtuk sorszámozás vagy 

keltezés szerepel. 

Az időszaki kiadványok jellegben és tartalomban is hasonlítanak egymáshoz, valamint állandó, ismétlődő 

részegységeik (pl. rovataik) vannak. Az időszaki kiadványok legfontosabb fajtái a hírlapok, a folyóiratok, az 

évkönyvek, az adat- és címtárak, az időszakosan megrendezett konferenciák és tudományos szimpóziumok 

megjelentetett anyagai. A hírlapok és a folyóiratok kivételével a többi időszaki kiadványra változtatás nélkül 

igaz az, amit e kézikönyv a gyűjteményes könyvek kiadásának formai jegyeiről mond. Nem foglalkozik a 

kézikönyv napi- és hetilapok formai kérdéseivel, szedésével és tördelésével. A napi és hetilapokba írt cikkekre is 

igazak viszont a kézirat formájára és a szerkesztésre vonatkozó gyakorlati útmutatók. 

A folyóiratoknak a könyvtől eltérő formai jegyeit érdemes röviden összefoglalni. 

Fedél A folyóirat fedelén a következő adatoknak kell szerepelniük: a folyóirat címe és alcíme (2000 – Irodalmi 

és társadalmi havilap, Holmi, Hitel, Protestáns Szemle stb.), az évfolyam száma és az évfolyamon belüli 

sorszáma (VII. évfolyam 2. szám – mindkét adat rövidíthető is: VII. évf. 2. sz.), a megjelenés éve és hónapja 

(1996. június). Több folyóirat az évfolyam számát és az évfolyamon belüli sorszámot csak a belső címoldalon 

közli. Ez a megoldás is elfogadható, de ezeknek az adatoknak az egyik helyen mindenképpen szerepelniük kell. 

Címoldal A folyóirat belső címoldalán a következő adatoknak kell szerepelniük: a folyóirat teljes címe és 

alcíme (noha ez gyakran eltér a fedélcímtől, olykor annak rövidítése: Magyar Lettre – Európai kulturális 

folyóirat, illetve Magyar Lettre Internationale – Negyedéves európai kulturális folyóirat), a főszerkesztő (felelős 

szerkesztő) és a szerkesztők (szerkesztőbizottság tagjainak) neve, a szerkesztőség címe, valamint telefon-, fax- 

és e-mail-száma, a megjelenés gyakorisága, a kiadó adatai (kiadó intézmény, felelős kiadó, a kiadó címe és 
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telefonszáma), a szedési és a nyomtatási adatok (ezek azonosak a könyv kolofonjában közöltekkel), a folyóirat 

terjesztésére vonatkozó adatok (a terjesztést végző szervezet), az előfizetés módja és díja, valamint az ISSN-

szám (lásd 52–53. p.). Lehet közölni a folyóirat idegen nyelvű címét is. A folyóirat kolofonjának adatai 

kerülhetnek a címoldal verzójára is. 

Tartalomjegyzék A folyóiratok tartalomjegyzékét a címoldalon vagy pedig a címoldal verzóján kell elhelyezni. 

A fedélen vagy a hátsó borítón is adhatunk – kereskedelmi és információs célból – részletes vagy rövidített 

tartalomjegyzéket. A tartalomjegyzékbe a következő adatok kerülnek: a rovat címe, a szerző neve, a cikk címe, 

az oldalszám, illetve könyv- és egyéb ismertetéseknél a mű ismertetőjének neve, az ismertetés címe (ha van), az 

ismertetett mű szerzőjének neve és a mű címe. 

A könyvismertetésben közölt adatok A könyvismertetés rovatban az ismertetett műről részletesebb leírás 

szükséges: a mű szerzője, a könyv címe és alcíme, a könyv szerkesztője és fordítója, a sorozat címe ferde 

zárójelben, a megjelenés helye és éve, a kiadó neve, a könyv oldalszáma és fogyasztói ára. Például: 

Bálint Sándor: A hagyomány szolgálatában. Összegyűjtött dolgozatok. Szerkesztette Ördögh Szilveszter. 

Budapest, 1981, Magvető, 245 oldal, 31 Ft. 

Ha a cikk részletekben jelenik meg, ezt a tényt minden esetben fel kell tüntetni (I., II., illetve 1., 2. rész, 

Befejező közlemény stb.). 

Oldalszámozás A folyóiratok oldalszámozásában három hagyomány él egymás mellett Magyarországon. Az 

egyik folyamatosan sorszámozza az egyes évfolyamokon belüli oldalakat, a másik minden egyes számnál 

újrakezdi a számozást, a harmadik pedig kötetenként (félévenként). Az első két módszer elfogadható, de a kettőt 

soha ne keverjük, illetve tartózkodjunk a harmadik, azaz a félévente újrakezdődő oldalszámozástól. A 

címoldalon és a címoldal verzóján nem tüntetjük fel az oldalszámokat, de természetesen ezek is beleszámítanak 

a számozásba (azaz a folyóiratok döntő többségében a harmadik oldalon kezdődnek a cikkek, így az 

oldalszámozás is). 

Egyebek Az élőfejre, különlenyomatokra, a jegyzetekre, bibliográfiára ugyanaz vonatkozik, mint a könyveknél 

A különlenyomatokon minden esetben fel kell tüntetni a szerző és a tanulmány címe, alcíme mellett annak a 

műnek a bibliográfiai adatait, amelyből a különlenyomat származik, valamint az ISSN-számot. 

A főszöveget megelőző járulékos részek 

Az angolszász országokban a főszöveget megelőző járulékos részek sokkal terjedelmesebbek, mint a magyar 

könyvkiadói gyakorlatban. Ezekben az országokban a címnegyed, a tartalomjegyzék és az előszó mellett itt 

található a rövidítések jegyzéke, az illusztrációk jegyzéke, valamint a kötetben szereplő írások jegyzéke is. Ez 

utóbbi részeket a magyar hagyomány szerint inkább a könyv végén helyezzük el. Az angolszász 

könyvkiadásban igen gyakran önálló címmel közlik az előszót (Foreword, Preface), a köszönetnyilvánítást 

(Acknowledgments) és a technikai tudnivalókat közlő előszót (Notes on text, Ön transliteration), míg nálunk a 

kiadók inkább az egységes előszót részesítik előnyben, s ezt a gyakorlatot megőrzendőnek tartom. A főszöveg 

előtt elhelyezett járulékos részek lehetőleg ne legyenek terjedelmesek (a hosszú, értékelő előszó helyett 

közöljünk inkább utószót), mert elvonják az olvasó figyelmét a sokkal fontosabb főszövegtől. Továbbá 

szerencsésebb, ha az előszó hármas funkciója (a személyes mondandó közlése, a kiadás technikai részleteinek 

indoklása, magyarázata, valamint a köszönetnyilvánítás) együtt marad, nem beszélve ennek technikai előnyeiről, 

ugyanis nem szükséges mindent új oldalon kezdeni. Ha úgy érezzük, hogy az előbb felsorolt részeket mégis 
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jobb elválasztani egymástól, akkor ezt valamilyen jellel (pl. csillaggal) is megtehetjük. Akkor járunk el tehát 

helyesen, ha a főszöveget megelőző járulékos részek terjedelmét inkább csökkentjük, mintsem növelnénk. 

Címnegyedív 

A címnegyedív (vagy röviden címnegyed) a járulékos részek talán legfontosabb, tehát soha, semmilyen 

körülmények között el nem hagyható része. A címnegyedív – ahogy ezt az elnevezése is mutatja – a könyv első 

ívének (tizenhat oldalának) negyede, azaz első négy oldala, nevezetesen: a szennycímoldal, a sorozatcímoldal, a 

címoldal és a copyrightoldal. A címnegyedívet soha nem paginázzuk, de ezek az oldalak is beszámítanak a 

könyv terjedelmébe. Ha tehát a címnegyedet közvetlenül a tartalomjegyzék követi, akkor az az 5. oldalon 

kezdődik. 

Kétoldalas címnegyed Az utóbbi időben sorra jelennek meg olyan könyvek, amelyeknek hiányzik a 

címnegyede, vagy az csak kétoldalas, azaz a könyv rögtön a címoldallal kezdődik Ez a gyakorlat csak a 

kereskedelmi forgalomba nem kerülő kiadványoknál (pl. vállalati jelentések, brosúrák), valamint időszaki 

kiadványoknál engedhető meg, de tudományos intézeteknek, múzeumoknak, könyvtáraknak a nagyközönség 

számára készített kiadványainál már nem. Magára valamit is adó kiadó, szerkesztő, szerző nem küld nyomdába 

kétoldalas címnegyeddel felszerelt könyvet, s ha mégis, akkor tudnia kell, hogy ezzel kiadója komolyságát, saját 

szakmai tekintélyét veszélyezteti. Van még a könyveknek egy olyan típusa, ahol elfogadott gyakorlat a 

kétoldalas címnegyed: ezek az általános és középiskolai tankönyvek, nyelvkönyvek és oktatási segédanyagok. 

Ezeknél a kiadványoknál érthető és megengedett a címnegyed első lapjának hiánya, de a nagykereskedelmi 

forgalomba is kerülő segédkönyveket, valamint a felsőoktatási tankönyveket, jegyzeteket lássuk el szabályos 

címnegyeddel. 

Leporelló Egészen különleges esetnek számítanak a kisgyermekek számára készített leporellók, amelyek 

egyáltalán nem tartalmaznak címnegyedet. Ezeknél a könyveknél csak az a kívánalom, hogy legyen feltüntetve 

a műszerzője és címe, valamint a kiadvány valamelyik oldala – erre legalkalmasabb az utolsó – közölje a 

nélkülözhetetlen adatokat (copyright, kolofon, ár). 

Az arckép elhelyezése Ha a kiadvány elején szereznénk elhelyezni a szerző vagy valaki más arcképét, akkor a 

legjobb megoldás, ha ezt az ötödik oldalra, tehát közvetlenül a címnegyed után tesszük. Így ugyanis nem 

bolygatjuk meg a címnegyed hagyományos sorrendjét. Ha a szerző képét műnyomó papírra nyomtatjuk, akkor 

azt ugyancsak ide fűzzük be (tehát semmiképpen se a címnegyed első és második lapja közé!). A beragasztott 

műnyomó melléklet soha nem számít bele az oldalszámozásba, következésképpen ebben az esetben azt ne 

számozzuk (római számmal sem!), s ügyeljünk arra, hogy az első szövegoldal a megfelelő oldalszámot kapja. 

Ennél a megoldásnál a műnyomó melléklet hátoldala természetesen üres marad. (Lásd pl. Károlyi Mihály 

levelezése. 1. köt. 1905–1920. Budapest, 1978, Akadémiai Kiadó. Műszaki szerkesztő: Merkly László.) 

Ugyanezt a megoldást akkor is követhetjük, ha nem műnyomó mellékletet fűzünk a lapok közé, hanem a 

fényképet ugyanarra a papírra nyomtatjuk, azaz betördeljük az ívbe. (Lásd pl. Szerb Antal: Magyar 

irodalomtörténet. 11. kiad. Budapest, 1994, Magvető. Műszaki szerkesztő: Romhányi Katalin.) 

A képet elhelyezhetjük a második, azaz a sorozatcímoldalra is. (Ennek szép példája Max Weber: 

Gazdaságtörténet. Budapest, 1979, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Műszaki szerkesztő: Varga Dezső.) 

Ebben az esetben elengedhetetlen, hogy a kép tipográfiai szempontból illeszkedjék a címoldalhoz, és a kép alá a 

szerző nevén (ez lehet autográf kézírás is) kívül terjedelmes szöveg lehetőleg ne kerüljön. A születési és 

halálozási évszám, esetleg a fotó keletkezési idejének közlése vagy egészen rövid képaláírás elegendő ezen a 
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helyen. A szerzőre vagy a képre vonatkozó bővebb információt ne itt adjuk meg, ezt megtehetjük a szövegben, a 

kolofonban vagy az illusztrációk jegyzékében. 

A harmadik megoldás, hogy a képet a szennycímoldalra helyezzük, ebben az esetben természetesen a 

szennycímoldal szokásos adatai itt nem szerepelnek. (Lásd pl. Schöpflin Aladár: Egy apolitikus elmélkedései. 

Budapest, 1994, Századvég – Nyilvánosság Klub. Műszaki szerkesztő: Horváth Andrea.) 

A két utóbbi megoldást természetesen csak akkor alkalmazhatjuk, ha a papír minősége megfelelő. Ha nem, 

akkor helyezzük a szerző képét a borítóra, a hátsó borítóra vagy illusztrációként valamelyik műnyomó 

mellékletre. Olykor nem arckép, hanem térkép vagy egyéb kép kerül a címhegyedbe. Itt is a fentiekhez hasonló 

megoldást kell követni. 

Szennycímoldal 

A címhegyed első oldala, amely – mint ezt neve is mutatja – eredetileg a címoldalt védte a szennyeződéstől. A 

könyvborítók megjelenésével ez a funkciója úgyszólván teljesen megszűnt, de hagyománytiszteletből és 

esztétikai okokból ma sem hiányozhat a könyvből. A szennycímoldal elnevezés kissé zavaró, ugyanis a műszaki 

szerkesztői gyakorlatban ugyanígy nevezik azokat az oldalakat is, amelyekre önálló kötet- vagy fejezetcímek 

kerülnek. A kettős értelemben használt kifejezések sohasem szerencsések, hiszen félreértésekre adhatnak okot. 

A szennycímoldal eme kettős értelme azonban annyira meggyökeresedett a könyvkiadói gyakorlatban, hogy 

ezen nem érdemes változtatni. 

A szennycímoldalon a könyv szerzőjét, főcímét és – több kötetes műesetében – a kötet számát (pl. Szabó Zoltán / 

Szerelmes földrajz; Ady Endre összes prózai művei IV.; Magyarország története 2/1.) tüntetjük fel. Az alcímet 

itt felesleges közölni. A cím után pontot vagy vesszőt ne tegyünk, a kötetszám után viszont pontot tehetünk. 

Egyszerzős mű esetén a szerző teljes, tehát vezeték- és keresztnevét is írjuk ki. Két-három szerzős mű esetén 

elégséges a szerzők – nagykötőjellel elválasztott – vezetékneve is. Ha a könyvnek háromnál több szerzője van, 

akkor a szennycímoldalon a főcím is elegendő. 

A szennycímoldalon más adatot lehetőleg ne közöljünk. Ha a főcím túlságosan terjedelmes, rövidíthetjük is (pl. 

A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy az alkotmányos rendszerek belső logikája 

helyett: A hatalommegosztás). Ebben az esetben sem szükséges három ponttal jelezni a rövidítést, a címoldal 

megtekintése után a rövidítés ténye úgyis nyilvánvaló. Ha a borítón és a szennycímoldalon is a rövidített címet 

használjuk, akkor ez a kettő feltétlenül azonos legyen. 

Néhány kiadó a szennycímoldalra saját emblémáját nyomatja. Ez a gyakorlat formai szempontból nem 

kifogásolható ugyan, mégis hivalkodásnak tűnik a kiadó ilyenfajta előtérbe helyezése. A kiadó akkor jár el 

helyesen, ha – ebben az esetben – szerényen a háttérben marad, s a könyv szerzőjét és címét részesíti előnyben. 

Kivételes esetben – például akkor, ha a tipográfus páros címoldalt tervez – a sorozatcímet és a sorozatszámot, 

esetleg a sorozat emblémáját is itt közölhetjük. Ha azonban a sorozatcímoldalhoz más terjedelmesebb részek is 

tartoznak (pl. sorozatszerkesztők, alsorozatcím, a sorozatban megjelent kötetek felsorolása stb.), akkor lehetőleg 

tartózkodjunk ettől a megoldástól. Grafikákkal illusztrált könyv esetén egy kisebb grafika elhelyezése is 

lehetséges a szennycímoldalon. 

Az angolszász könyvkiadásban egészen egyedi megoldással él a Penguin kiadó. Nevezetesen: a 

szennycímoldalon közöl (a szövegbetűnél kisebb fokozatú betűkkel és kisebb tükörben) egy rövid szöveget, 

amely a szerző és a szerkesztő legfontosabb életrajzi adatait, valamint főbb műveit tartalmazza. Ez a megoldás 

idegen a magyar hagyománytól, amely szerint a szennycímoldal a „várakozás felkeltésére” törekszik, 
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következésképpen visszafogottnak kell lennie, és csak a szerző nevét és a könyv címét tartalmazhatja. ,Ezzel a 

hagyománnyal e kötet szerzője is egyetért, de nehéz lenne azt állítani, hogy a Penguin-módszer nélkülöz minden 

ésszerűséget, hiszen értelmes új szerepkört talált a szennycímoldalnak. Elvileg tehát ez a gyakorlat sem 

kifogásolható, s a jövő dönti el, hogy meggyökeresedik-e nálunk ez az angolszász könyvkiadásban is kivételes 

esetnek számító kísérlet. A mai gyakorlat azt mutatja, hogy a kiadók előnyben részesítik az utószót, a fület vagy 

a hátsó borítót ilyen információk közlésére. 

Tipográfia A szennycímoldal mintegy előkészíti a könyv talán legfontosabb oldalát, a címoldalt, ezért 

tipográfiai szempontból ez az oldal semmiképpen se legyen hivalkodó. A visszafogottságot a választott 

betűfokozattal és a szöveg elhelyezésével érhetjük el. A betű nagysága mindenképpen kisebb legyen, mint a 

címoldalé, vagy a szövegbetűvel, vagy pedig valamelyik belső cím nagyságával egyezzen meg. A szerzőt és a 

címet – ha egy sorba kerülnek – valamilyen jellel (csillaggal, ferde vonallal, díszítéssel, de lehetőleg ne 

kettősponttal) válasszuk el egymástól. A szöveget a címoldal választott tengelyének megfelelően helyezzük el. 

Esztétikai és tipográfiai szempontból nem szerencsés, ha a szennycímet az oldal mértani közepére tesszük. A 

beütés mértéke lehetőleg azonos legyen a címoldal, illetve a szövegoldalak beütésének mértékével. A szöveg 

elhelyezésénél arra kell gondolnunk, hogy ezt a lapot az olvasók többsége gyorsan továbbhajtja, s a szem 

egyenletes mozgását az segíti, ha az első három oldal szövegrészeit, illetve a szövegoldalakat a tipográfus ennek 

megfelelően összehangolja. 

Sorozatcímoldal 

A címnegyed második oldala, amely a sorozatba illeszkedő művek esetén a sorozat adatait tartalmazza. A 

sorozatok tartalmi vagy formai szempontból összetartozó művek, vagy a kiadó által valamilyen sajátos 

szempont alapján összeállított könyvek. A sorozat egyes darabjai önálló művek. Nem sorozatok tehát a 

többkötetes művek, következésképpen ezek bibliográfiai adatait nem itt, hanem a címoldalon kell feltüntetni! 

Továbbá nem sorozatok a periodikumok sem. 

A második oldalon tüntetjük fel a sorozatcímet, a sorozatszerkesztők nevét és – ha van – az alsorozatcímet, 

illetve a sorozatszámot. A sorozatszámok sok bajt tudnak okozni a könyvkiadásban (elszámozzuk az egyes 

köteteket, kimarad néhány előre betervezett kötet), tehát csak akkor sorszámozzuk az egyes köteteket, ha 

biztosak vagyunk a dolgunkban. A sorszámozáshoz arab számokat használjunk. Ugyancsak itt közöljük a 

sorozatot gondozó intézmény nevét – ha az nem azonos a kiadóval (MTA Filozófiai Intézete), vagy ha a 

sorozatot a kiadó mellett más is jegyzi (A Gond folyóirat és az Osiris Kiadó közös sorozata). Mind a magyar, 

mind pedig az angol, német, francia könyvkiadásban megszokott dolog, hogy a sorozatcímoldal ezenkívül közli 

a sorozatban már megjelent könyvek jegyzékét is. Néhány tétel esetén nem kifogásolható ez a megoldás, de ha a 

sorozatban már tíz-tizenötnél több kötet jelent meg, akkor a hosszú listát a könyv más helyein (pl. az 

információs és kereskedelmi oldalakon) célszerű elhelyezni. A sorozatcímoldal és a címoldal ugyanis 

tipográfiailag egységet alkot, s esztétikai szempontból rendkívül aggályos, ha az információkkal túlzsúfolt 

második oldal elvonja a figyelmet a sokkal fontosabb harmadiktól. A sorozatcímet – ha fontosnak tartjuk – a 

második oldal mellett közölhetjük még a könyvborítón is. 

Helyesírás A sorozatcímek helyesírásánál ügyeljünk a kezdőbetűkre. Ha a cím több egyenrangú szóból áll, 

akkor a magyar könyvkiadásban eddig kétféleképpen jártak el: csak az első szót vagy minden fontos szót nagy 

kezdőbetűvel írtak (pl. A kútnál; Elvek és Utak). A könyvtárosok a bibliográfiai leírás során a sorozatcímeknek 

csak az első szavát írják nagy kezdőbetűvel (tehát Esztétikai kiskönyvtár, és nem Esztétikai Kiskönyvtár), 
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következésképpen helyesebb, ha mi is az akadémiai helyesírási szabályzatnak és a könyvtárosi gyakorlatnak 

megfelelően ezt a módszert követjük. 

Egyéb megoldások Illusztrált könyvek esetén a sorozatcímoldal gyakran tartalmaz illusztrációt. Ilyenkor a 

tipográfus feladata ennek az oldalnak és a címoldalnak az összehangolása. Ha a mű egyedi kiadvány, akkor a 

sorozatcímoldal rendszerint üres (vákát). Néhány kiadó – kihasználva az üres felületet – ide nyomtatja a könyv 

előállításában kulcsszerepet játszó munkatársak nevét (pl. fordító, illusztrátor, sajtó alá rendező) vagy a könyv 

szerzőjének addig megjelent műveit. Ez a gyakorlat ellentmond e kötet elveinek (hiszen a szerzőségi adatoknak 

vagy a címoldalra, vagy pedig a negyedik oldalra kell kerülniök), és a könyvtárosok dolgát sem könnyíti meg 

(ők ugyanis a bibliográfiai leírást a harmadik és a negyedik oldal alapján végzik), de – esztétikus kivitelezés 

esetén – megengedhető. A sorozatcímoldalon tüntethetjük fel a kiadványt gondozó intézmény nevét is (A kötet 

az MTA Történettudományi Intézetében készült). Továbbá, ha a kötetnek több mint három szerzője van, 

szerencsés megoldás páros címoldalt terveztetni, s a szerzők nevét itt, a második oldalon elhelyezni. 

Tipográfia A könyv olvasója a második és a harmadik oldalt együtt látja, ezért a sorozatcímoldalnak 

illeszkednie kell a címoldalhoz. A betűtípusra és betűfokozatra ugyanaz érvényes, mint amit a szennycímekről 

írtam. Talán annyival kell kiegészíteni az ott mondottakat, hogy a sorozatszerkesztő felirat után nem szükséges 

kettőspontot szedni, ha a sorozatszerkesztő felirat és a név külön sorba kerül. Ha a sorozatnak van valamilyen 

jele, emblémája, akkor az is erre az oldalra kerül. Az egyik tipográfusiskola szerint ezekre az első oldalakra 

bőségesen elegendő díszítés maga a betű, mások ezt túlságosan unalmasnak találják, és az egyhangúság oldására 

gyakran használnak finom léniákat, mintákat, díszítéseket. Mindenesetre a szöveg és a címnegyed tipográfiáját 

célszerű összehangolni, azaz, ha a szövegben léniákat, díszítéseket alkalmaztunk, akkor azok itt sem 

hiányozhatnak. 

Címoldal 

A címnegyed harmadik oldala, a belső címoldal a címnegyed legfontosabb eleme, mivel itt közöljük az egész 

műre vonatkozóan a leglényegesebb tartalmi és jogi információkat. Kitüntetett szerepe van tipográfiai 

szempontból is, hiszen a könyv stílustörténete leginkább a címoldalak változásán tanulmányozható, de mivel a 

bibliográfiai leírás és a tudományos hivatkozás alapja is ez az oldal, ezért nagyon fontos, hogy az itt szereplő 

adatok pontosak, hibátlanok legyenek. Az itt elkövetett helyesírási hibát a könyvtárosok – gondatlanságunknak 

maradandó emléket állítva – kénytelenek [sic! ] (így!) utalással ellátni. 

A címoldalon tüntetjük fel a bibliográfiai hivatkozás öt alapadatát: a szerző nevét, a könyv címét, a kiadó nevét, a 

kiadás évét és a megjelenés helyét. Ez az öt adat soha, semmilyen körülmények között ne hiányozzék a 

címoldalról. A könyvtárosok a könyvtári bibliográfiai leírást, a tudományos kutatók a különféle bibliográfiákat 

és hivatkozásokat elsősorban a címoldal alapján készítik, így ők a megmondhatói, mennyi gondot okoz, ha ezek 

az adatok hiányoznak, vagy máshol vannak elrejtve a könyvben. Aki állított már össze terjedelmes bibliográfiát, 

az tudja, hogy az öt adat valamelyike elég gyakran hiányzik a könyvekből, és mennyi utánajárást igényel 

kiegészítésük, tehát mennyi idő és energia vész kárba gondatlan kiadókés szerkesztők miatt. Egy könyvkiadó 

nem lehet nagyon büszke, ha kiadott könyvét h. n. (hely nélkül) vagy é. n. (év nélkül) megjelöléssel látja viszont 

egy hivatkozásban. Ezért a legszerencsésebb megoldás, ha mind az öt adatot itt, a címoldalon közöljük. Ez 

természetesen nem zárja ki, hogy a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően a kiadó nevét, a megjelenés helyét és 

évszámát máshol is – például a kolofonban – megismételjük A problémát az okozza, hogy a könyvek 

többségénél nem ilyen egyszerű a helyzet: például a könyvnek alcíme is van, valamint kiadásszáma is, nem 
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egyszerzős műről van szó stb. Tekintettel a címoldal jelentőségére, ezeket a problémákat közelebbről is meg kell 

vizsgálni. 

A szerző neve A címoldal első adata mindig a szerző vagy a szerzők neve. Kivételes esetekben, például 

tipográfiai okokból, a szerző–cím sorrendet meg is cserélhetjük. Itt lehetőleg a szerző teljes nevét 

szerepeltessük. Külföldi szerzők esetén a címoldalon kövessük az illető nyelv szabályainak megfelelő sorrendet 

a nevek írásában, tehát – a legtöbb idegen nyelvben – a vezetéknevet megelőzi a keresztnév (pl. Stanley Morison 

– Kenneth Day). Idegen nevek írásakor nyugodtan követhetjük az eredeti kiadást, hiszen a szerzők nyilván az 

általuk választott formát részesítették előnyben (William Strunk – E. B. White). Az utóbbi példánál maradva, 

nem valószínű, hogy White úr megneheztelne magyar kiadójára, ha az a keresztnév rövidítését feloldaná. Mégis 

jobb, ha az eredeti formánál maradunk, hiszen a hivatkozásokban, a bibliográfiákban, a tudományos 

előadásokban és vitákban a szerző által választott formát használják. 

A magyar hagyomány szerint – szemben például az angollal – a szerzők doktori címét, tudományos fokozatát, 

kitüntetéseit, pozícióját nem szokás feltüntetni, ha mégis megtesszük, tudnunk kell, hogy ez az olvasó szemében 

egy kissé hivalkodónak fog tűnni. Ez alól csak a tankönyvek, jegyzetek és egyéb tansegédletek jelentenek 

kivételt, ahol fontos lehet a szerző tudományos fokozata, az intézményben betöltött funkciója, de használatuk itt 

sem kötelező. Ha fontosnak tartjuk, hogy ezek az adatok megjelenjenek a szerzőről, akkor ezek helye nem itt, 

hanem a hátsó borítón, a fülszövegben vagy az információs oldalakon van. 

A többszerzős művek esetén a szerzők nevét gondolatjellel (azaz a nagykötőjel előtt és után spácium van) 

választjuk el egymástól. A spácium nélküli nagykötőjel használata ebben az esetben nem ajánlatos, ugyanis a 

nagykötőjel az egyik szerző keresztnevét vonja össze a másik szerző vezetéknevével. Ha viszont csak a szerzők 

vezetéknevét közöljük, akkor a nagykötőjel is megengedett. Ha a könyvnek háromnál több szerzője van, akkor a 

felsorolás lehetőleg kerüljön át a copyrightoldalra vagy páros címoldal esetén a sorozatcímoldalra. Abban az 

esetben viszont, ha a többszerzős műnek – általában a szerzők közül – kinevezett szerkesztője is van, akkor a 

címoldalon csak a szerkesztő nevét közöljük (ekkor mindig a cím alatt!), s a szerzők felsorolása a negyedik 

oldalra kerülhet. 

Külön gondot jelent a női nevek írása. A Magyarországon használatos formával (pl. Váriné Szigeti Ilona) az a 

probléma, hogy külföldi bibliográfiai leírásokban zavart okoz. Ezért a női szerzők számoljanak ezzel a 

veszéllyel, s lehetőleg használják – az előbbi példánál maradva – a V. Szigeti Ilona formát. 

A szerkesztő neve Ha a könyvnek csak szerkesztője, válogatója, sajtó alá rendezője van, akkor kétféle megoldás 

kínálkozik. Az első, hogy a szerkesztő, válogató nevét a cím alatt helyezzük el. A második, hogy ezeket az 

adatokat átvisszük a negyedik oldalra. Nincs szabály arra, hogy mikor kell az első, s mikor a második megoldást 

követnünk. Ha a szerkesztő, válogató, sajtó alá rendező jelentős, érdemi munkát végzett, akkor inkább az első 

utat válasszuk, ha azonban munkája inkább technikai jellegű volt, szerencsésebb a második megoldás. 

Rendkívül fontos, hogy az első esetben se előzze meg a szerkesztő neve a mű címét, hanem csak utána 

következzék. A betűfokozattal pedig érzékeltessük, hogy a kötet címe fontosabb, mint a szerkesztő neve, s itt se 

feledkezzünk meg arról, hogy a szerkesztette, válogatta, sajtó alá rendezte feliratok után nem ! szükséges 

kettőspontot tenni, s ezeket a szavakat itt ne rövidítsük. A testületek által összeállított, gondozott, válogatott 

kötetek esetén a testületek hivatalos nevét is ezen a helyen lehet közölni, lehetőleg nem csak a bennfentesek 

számára használatos rövidítések formájában. A testületekre is érvényes az, amit a szerkesztőre, válogatóra 

mondtunk, tehát hogy nevüket és a könyv létrejöttében betöltött szerepüket a copyrightoldalon is közölhetjük. 
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A cím A szerző neve után következik a mű címe és – ha van – az alcíme. A címet és az alcímet külön sorba 

szedjük, és ne válasszuk el egymástól kettősponttal, ponttal, vesszővel vagy egyéb más módon. A címadás csak 

látszólag egyszerű feladat. A címnek rövidnek kell lennie, ugyanakkor fednie kell a tartalmat. Tovább nehezíti a 

helyzetet, hogy néhány könyvcím már foglalt, sőt jogilag is védett, ezért nem szabad egy mai könyvnek ilyen 

címeket adni: Tücsökzene, Az ember tragédiája, Ítélet nincs, Szeretve mind a vérpadig, Trapéz és korlát, 

Létezés-technika, Emlékiratok könyve, Ki viszi át a szerelmet?, hacsak könyvünk nem az alább felsorolt művek 

szerzőjéről szól. Új címet nehéz találni, hiszen alig van olyan, amit valaki valaha már le ne írt volna, de ezzel 

nem is kell foglalkoznunk, a tilalom csak a fogalommá vált könyvcímekre vonatkozik. Ha könyvünk valóban 

Magyarország történetéről szól, akkor csak amiatt, hogy már volt néhány ilyen című könyv, nem kell valami 

újat kitalálnunk. Ebben az esetben pontosíthatjuk a címet tartalmi (pl. Magyarország története a két világháború 

között) vagy évszám-kiegészítéssel (Magyarország története 1919-től 1944-ig). Az évszámot a címben 

zárójelben is megadhatjuk: Magyarország története (1919–1944). (Erről a problémáról lásd a 42. oldalt.) 

További lehetőség, hogy főcímnek valamilyen beszélő címet választunk, s az alcímben határozzuk meg a 

tartalmat: 

FIATAL ÉLETEK INDULÓJA 
József Attila pályakezdése 

Vagy 

MAGYAR GONDOLAT – SZABAD GONDOLAT 
Nacionalizmus és progresszió a század eleji Magyarországon 

Többkötetes mű címe Ha többkötetes műről van szó, kétféle módon járhatunk el. Az egyik megoldás, hogy a 

címoldalon közöljük a kötet címét is. Tehát a mű minden kötetében a címoldalon feltüntetjük a főcímet és az 

adott kötet címét is. Például: 

ERDÉLY TÖRTÉNETE 
1. kötet 
A kezdetektől 1606-ig 

A másik megoldás, hogy a címoldal után beiktatunk még egy szennycímlapot. Ebben az esetben a kötetcím az 

ötödik oldalra kerül (a hatodik természetesen üres!). Ez utóbbi megoldást akkor kövessük, ha a könyvnek 

főcíme, alcíme és kötetcíme is van, tehát ha a harmadik oldal túlságosan zsúfolt lenne. Ne feledkezzünk meg 

arról, hogy az alcímet, kötetcímet célszerű tipográfiailag is megkülönböztetni a főcímtől. A bibliográfiai leírást 

végzők számára egyértelműsíteni kell, mely adatok vonatkoznak a könyv egészére, s melyek csak az adott 

kötetre. 

Párhuzamos cím Még egy címtípusról kell szólnunk, ez pedig a párhuzamos cím, azaz a könyv címének vagy 

címeinek megismétlése valamilyen idegen nyelven. A párhuzamos címeket elhelyezhetjük – indokolt esetben – 

a címoldalra, a magyar nyelvű főcím után vagy – páros címoldal esetén – a sorozatcímoldalra is, továbbá, ha a 

könyvnek van idegen nyelvű tartalomjegyzéke, akkor annak élére is. Sajátos problémát vet fel a kétnyelvű 

szótárak és könyvek címadása. Ilyen esetben a legjobb megoldás, ha a magyar nyelvű cím a címoldalra, az 

idegen nyelvű pedig a sorozatcímoldalra kerül, hiszen szótárak esetén ez az oldal egyébként is üres. A 

párhuzamos címet természetesen a borítón is fel lehet tüntetni. 

Páros címoldal Ha a kötet nem része egy sorozatnak, tehát a sorozatcímoldal üres, akkor lehetőség van arra, 

hogy ezt az oldalt is felhasználjuk, például átfutó címet alkalmazzunk, vagy – leginkább sok szerző esetén – a 
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szerzők nevét a második, a mű címét pedig a harmadik oldalra szedjük. Ezt nevezzük a könyvészetben páros 

címoldalnak. A páros címoldal használata növeli a tipográfus lehetőségeit, bátran élhetünk ezzel a lehetőséggel. 

Alcím A főcím után következik – ha van – az alcím. Alcímet akkor adjunk egy könyvnek, ha a főcím ún. beszélő 

cím, vagy ha úgy érezzük, a főcím nem teljesen fedi a mű tartalmát. Az alcím szerepét tölti be gyűjteményes 

kötetek esetén a könyv jellegének megnevezése (Tanulmánygyűjtemény, Válogatott dokumentumok, 

Emlékezések), szépirodalmi művek kiadásakor a műfaj megnevezése (Versek, Regény, Dráma), tankönyvek 

esetén pedig az olvasókra, a könyv használóira történő utalás (Nyomdaipari tankönyv, Munkafüzet első 

osztályos tanulók számára, Magyar nyelv és irodalom negyedik osztályosok számára). A címek és alcímek 

kiválasztásánál gondosan járjunk el, a félrevezető cím megtéveszti az olvasót. 

Ugyancsak itt a helye a Kézirat, Vázlat, Szakdolgozat vagy Tervezet megjelölésnek is, így az olvasó már a 

könyv olvasásának megkezdése előtt tisztában lehet azzal, hogy nem a mű végső formáját tartja a kezében. (Zárt 

körben terjesztett könyvek esetén ugyancsak a főcím alá szedjük a Szolgálati használatra, Belső használatra 

utaló megjegyzéseket.) 

Sok problémát, gondot okoz a magyar könyvkiadásban a címben szereplő évszámok használata. Háromféle 

megoldás képzelhető el. Az elsőben az évszámot belefoglaljuk a címbe (pl. Magyarország története a 

kezdetektől 1790-ig vagy A magyar művelődés története 1848-tól 1967-ig), a másodikban az évszámot 

kiegészítésként használjuk, ekkor az évszámot zárójelbe tesszük. 

A MAGYAR NÉPRAJZ TÖRTÉNETE (1945–1989) 

Semmiképpen ne válasszuk a következő formulát: Magyarország története 1301–1526. Ez ugyanis hibás 

mondatnak számít, sem az olvasó, sem pedig a bibliográfus nem tudja értelmezni. 

A harmadik megoldás, hogy az évszámot alcímként közöljük. Ebben az esetben ügyeljünk arra, hogy a 

címoldalon ezt a tényt a tipográfiával is érzékeltessük. (Ilyenkor a bibliográfiai leírásban a fő- és alcím közé 

pontot teszünk.) 

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 
1301–1526 

Kötetszám Ezután következik a kötet megjelölése. A kötet szót a címoldalon lehetőleg ne rövidítsük. A régi 

magyar könyvkiadásban a köteteket mindig római számokkal jelölték (II. kötet), de ma már egyre többször 

szerepel az arab szám (2. kötet), nem utolsósorban annak köszönhetően, hogy a könyvtári bibliográfiai leírás 

ezeket részesíti előnyben. Mindkét megoldás elfogadható, bár e kézikönyv inkább az arab számok használatát 

javasolja. Mindenképpen ügyeljünk azonban arra, hogy a könyvben (a címnegyedben, borítón, gerincen) mindig 

egységesen használjuk vagy az egyik, vagy a másik formát. 

Római és arab számokat használhatunk (ferde törtvonallal elválasztva őket egymástól) akkor is, ha az illető mű 

további fél-, harmadkötetekből áll (pl. Oroszország története. VII/1. kötet), de ebben az esetben is jobbnak 

tartom az egységes arab számozást (Oroszország története. 7/1. kötet). Betűket viszont soha ne használjunk (A 

kötet, B kötet). Művészettörténeti könyvek esetén élhetünk a szövegkötet – képkötet kifejezésekkel is. A 

címoldalon viszont jobb, ha a kötet számát betűkkel jelöljük (Harmadik kötet). A kötet szó után sohasem 

teszünk pontot. A kötet számát követi a kötet tartalmára utaló megjegyzés (XIX–XX. század, A–K, 1848–1914). 

VILÁGIRODALMI LEXIKON 
Ötödik kötet 
Im–Kamb 
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Kiadásjelzés A kiadásjelzés a kiadás számára és minőségére (változatlan, bővített, javított) vonatkozik. Az első 

kiadást sohasem tüntetjük fel a könyvön, a további minden egyes kiadást azonban igen. 

Új kiadásnak számít az a mű, amelyen a szerző (szerkesztő, kiadó) jelentős és lényegi változtatást hajtott végre. 

Jelentős változtatásnak minősül a szöveg egy részének átírása, új elő- vagy utószó közlése, a bibliográfia, a 

hivatkozások nagy részének átdolgozása. Néhány hivatkozás vagy bibliográfiai tétel javítása, kiegészítése még 

nem jelent új kiadást. A mai magyar könyvkiadói gyakorlatban a teljesen változatlan vagy a jelentéktelen 

javításokat tartalmazó utánnyomást is új kiadásnak minősítik (a szótárak kiadásában például teljesen 

megtévesztve ezzel az olvasókat, akik azt hiszik, az új kiadást is meg kell venniük, hiszen az jobb, mint a már 

meglévő). Ha nem dolgoztuk át jelentősen a könyvet, akkor éljünk az Első kiadás 13. utánnyomása formulával 

(és ezt a copyrightoldalon közöljük). A leggyakrabban használt kiadásjelzés-típusok a következők: 

Második kiadás (Ha az első kiadáshoz képest jelentős a változtatás.) 
A második kiadás negyedik utánnyomása (Ha a nyomás a második kiadás alapján, a kisebb hibák 
kijavítása után történik.) 
Negyedik, bővített és javított kiadás (Ha a könyv egyes részeit átdolgoztuk, s újabb fejezettel vagy 
fejezetekkel egészítettük ki.) 
Hasonmás kiadás (Valamely már megjelent könyv az eredetivel formailag egyező, betűhív 
kiadása.) 
Bibliofil kiadás (A könyvgyűjtők számára kiadott könyv.) 
Jubileumi kiadás (Valamely eseményre megjelenő kötet.) 

A kiadásjelzésnek tartalmaznia kell a szerzőségi adatok változását is, például: 

A második kiadást átdolgozta Fejős Zoltán (Ez az adat kerülhet a negyedik oldalra is.) 

A címoldalra a kiadás számát lehetőleg betűkkel írjuk (Második kiadás). A kiadás minőségét jelző szavakat 

(bővített, javított), a kiadás és a kötet szavakat a címoldalon sohasem rövidítjük. Mint már az előbbiekben 

hangsúlyoztuk, a kiadásra vonatkozó adatok lehetőleg a címoldalra kerüljenek, de ha mégis valamilyen nyomós 

– például terjedelmi – okok miatt nem férnek el a címoldalon, akkor átkerülhetnek a negyedik oldalra is. 

Követendő példának tartom az angolszász könyvkiadásban meghonosodott gyakorlatot, ahol is a negyedik 

oldalon rövid kiadástörténetet adnak (lásd a 49–50. oldalon). 

A kiadó, a megjelenés helye és éve Ezután következik a kiadó vagy a kiadók nevének, a megjelenés helyének 

(ezt itt sohasem rövidítjük) és évszámának feltüntetése. A helyet és az évet vessző választja el egymástól, s az 

évszám után nem teszünk pontot. 

Szépirodalmi Könyvkiadó 
Budapest, 1976 
Jelenkor Kiadó 
Pécs, 1996 

Több kiadó esetén a kiadókat gondolatjellel választjuk el egymástól, azaz itt se feledkezzünk meg a nagykötőjel 

előtti és utáni spáciumokról. A kiadó neve fölé kerülhet a kiadó emblémája is. Az embléma elhelyezésénél 

óvakodjunk attól, hogy ez a grafikai jel elnyomja a címadatokat, tehát a kiadói visszafogottságot itt sem 

nélkülözhetjük. A kiadók – kereskedelmi okokra hivatkozva, azt gondolva ugyanis, hogy a kereskedők kevésbé 

veszik át a régebbi könyveket – gyakran nem közlik a címoldalon a kiadás évét, szeretik azt elrejteni (pl. a 

kolofonban). Sokszor annyira jól sikerül ez a művelet, hogy a könyvbe egyáltalán nem kerül évszám. Komoly 

könyvkiadó tartózkodik az ilyen – egyébként sem nagyon hatásos – trükköktől. 

Tipográfia A címoldal megtervezése talán a legfontosabb tipográfiai feladat. A tipográfus – aki a könyv egyéb 

oldalait tervezve kénytelen gúzsba kötve táncolni – itt nagyobb szabadságot élvez. Mindezen okok miatt 
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rendkívül nehéz a címoldal tipográfiájáról bármit is mondani, hiszen a könyvtörténetben minden itt 

megfogalmazott szabályra hozható ellenpélda. A címoldal tervezése tehát művészi feladat, ennek kivitelezését 

jobb képzett tipográfusokra bízni. Azok számára, akik nem élhetnek ezzel a lehetőséggel, talán nem felesleges 

néhány alapszabályt megfogalmazni. 

A címoldal semmiképpen se legyen túlzsúfolt, s lehetőleg harmonizáljon a könyv egyéb tipográfiai elemeivel 

(hogy milyen adatok vihetők át a copyrightoldalra, arról fentebb már volt szó). A címoldal legyen visszafogott, 

lehetőleg a szövegbetűvel egyező betűtípusból szedjük, s ne használjunk 3-4 fokozatnál többet. Az 

ólomszedésnél, mivel a szöveget általában géppel, a címoldalt viszont kézzel szedték, gyakran előfordult, hogy 

a címoldalt más, a szövegbetűhöz hasonló betűtípusból kellett szedni. A fényszedés és a számítógépes szedés 

kiküszöbölte ezt a kellemetlenséget, hiszen a meglévő betűkészletből bármilyen fokozat előállítható. A sok 

kéznél lévő betűtípus viszont szinte csábít a típusok keverésére. Álljunk ellen a kísértésnek, s ne higgyük, hogy 

az antikva szövegbetű „egyhangúságát” groteszk betűből szedett címoldallal kell ellensúlyoznunk. 

A szerző neve és a mű címe uralkodjék az oldalon, tehát ezeket a sorokat nagyobb betűfokozatból szedjük, mint 

a kiadó nevét, valamint a megjelenés helyét és évszámát. A címoldal tükre illeszkedjék a könyv szövegtükréhez, 

vagy azzal azonos, vagy azzal arányos legyen. A legtöbb, nem szakemberek által készített címoldal közös 

hibája, hogy a verzál (nagy-) betűből, ritkítással szedett címeket nem egalizálják, tehát a betűk közötti távolság 

nem egyenletes, így a szöveg rosszul olvasható, félreérthető. Amíg a kisebb betűfokozatból szedett szövegnél ez 

a hiba nem feltűnő, annál inkább az a 14 pontos vagy annál nagyobb betűfokozatnál. 

Copyrightoldal 

A nemzetközi előírások szerint a címnegyed negyedik oldalára kell kerülniük a szerzői jogokra vonatkozó, ún. 

copyrightadatoknak. A régebbi szakirodalomban ezt az oldalt kolofonoldalnak is nevezték, de mivel a kolofon 

más helyre is kerülhet, ezért célszerűbb arról az adatról elnevezni, amely feltétlenül itt szerepel. A 

copyrightoldal kiegészíti a címoldalt, tehát ha valamilyen adatot (háromnál több szerző felsorolása, a kiadás 

számára és minőségére vonatkozó utalások, párhuzamos cím) nem tudunk a címoldalra elhelyezni, akkor azokat 

itt sorolhatjuk föl. 

A copyrightoldalra kerülnek a könyv létrejöttében szerepet játszó személyek és testületek (szerkesztő, fordító, 

kontrollszerkesztő, sajtó alá rendező, válogató, illusztrátor, lektor, a kötet átdolgozója, az elő- és utószó 

szerzője, a jegyzetek, a függelék, az irodalomjegyzék, a név- és tárgymutató összeállítója). Ha a könyvet 

háromnál több szerző írta, akkor őket is itt soroljuk fel. Ebben az esetben az általuk írt fejezeteket is itt adhatjuk 

meg (természetesen ezt a tényt a tartalomjegyzékben is jelezhetjük). 

Kukorelli István (1. és 5. fejezet) 
Sári János (2., 3., 6. és 7. fejezet) 

Természetesen abban az esetben, ha ezek az adatok a címoldalon szerepelnek, akkor felesleges itt még egyszer 

megismételni őket. 

Fordítások esetén ugyancsak ezen az oldalon szerepel a mű eredeti címe, alcíme, a fordításhoz felhasznált kiadás 

száma, a kiadó neve, valamint a megjelenés helye és éve. Ügyeljünk arra, hogy a bibliográfiai leírásban 

kövessük az illető nyelv szabályait, tehát például angol könyv esetén a címben szereplő fontosabb szavakat 

nagybetűvel írjuk. Cirill és egyéb nem latin betűs könyveknél is lehetőleg az eredeti címet adjuk, elkerülendő az 

átírás miatt szükségszerűen előforduló bizonytalanságokat. 
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A szerzői jogok jelölése A copyrightoldal legfontosabb része minden bizonnyal a szerzői jogokra vonatkozó 

adat. A © jel után következik a jogtulajdonos neve, valamint az első kiadás éve. A szerzői jog tulajdonosa a 

szerző, a szerző halála után (70 teljes naptári évig) a rendelkezésre jogosult utód (de ebben az esetben az eredeti 

kiadás évszáma már nem kerül a copyrightba). 

© Kovács Kálmán, 1953 

Későbbi kiadás esetén a jogutód feltüntetése előtt mindig jelezzük az első (vagy a szerző által jóváhagyott 

utolsó) kiadást is: 

© Kovács Kálmán, 1953 

© Kovács Kálmán jogutódja 

Gyakori hiba könyveinkben, hogy a kötet utánnyomásánál az utánnyomás évszámát tüntetik fel a copyright 

évének, és nem az első kiadásét. Átdolgozott művek esetén viszont az átdolgozott kiadás évszámát kell 

feltüntetni. Ha a copyrightban mindkét kiadás jogát rögzíteni akarjuk, akkor a következőképpen járjunk el: 

Első kiadás © Nagy Zsolt, 1976 
Átdolgozott kiadás © Nagy Zsolt, 1992 

Ugyanezt a logikát követhetjük, ha fordításról van szó, és a könyv eredeti kiadója ragaszkodik például az angol 

nyelvű copyrighthoz. 

Original edition © 1966 by R. R. Bowker Co. 
Revised edition © 1989 by the University of Washington Press 
Hungarian edition © 1995 by Akadémiai Kiadó 
Hungarian translation © Tóth Mária, 1995 
Illustration © Varga Irén, 1995 

Fordítás esetén a fordított műjogosultjának (ez lehet a szerző, de lehet a mű kiadója is, ezt a tényt a 

jogtulajdonossal kötött szerződés rögzíti) nevét és az első kiadás évét – átdolgozás esetén természetesen itt is az 

átdolgozott kiadás évét – kell feltüntetni. A külföldi kiadók többsége a felhasználási szerződésben pontosan 

kiköti, hogy milyen szövegnek kell szerepelnie a magyar kiadás copyrightjában. Ezeket a kikötéseket illik 

tiszteletben tartani, akkor is, ha azok kissé eltérnek a magyar konvencióktól. 

© 1992 by The University of Chicago 
All rights reserved 

© 1992 Suhrkamp 
Alle Rechte vorbehalten 

Mivel a fordítói tevékenység maga is szerzői jogi védelem alá esik, kötelező ennek feltüntetése. A fordító neve, 

valamint az első magyar nyelvű kiadás évszáma elé kerül a Hungarian translation felirat. 

Hungarian translation © Horváth Eszter, 1996 

A jogutódok esetén úgy is eljárhatunk, hogy a jogutódok nevét zárójelben közöljük. 

© Magyar István jogutódja (Magyar Anna, Magyar Mária), 1974 

Problémát okozhat, ha a könyvnek fél tucatnál is több szerzője (fordítója van), Ebben az esetben többféle 

megoldás között választhatunk. Az első, hogy valamennyit felsoroljuk a copyrightban. A második, hogy a 

copyrightban név szerint csak a szerkesztőt említjük, s a szerzőkre csak utalunk a következő módon 

(természetesen a többi szerző tényleges szerzői jogait ez a tény nem érinti). 
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© Szerzők, 1996 
Szerkesztés © Román Zoltán, 1996 

A harmadik – s talán ez a legszerencsésebb –, hogy csak az ábécé szerinti első szerző nevét közöljük, utána az et 

al. vagy az és mások, és munkatársai kifejezéssel utalunk a többi szerzőre. 

© Ábel Pál et al., 1989 
© Ábel Pál és munkatársai, 1989 

A magyar kiadók egy része a copyrightban feltünteti a saját nevét is. Ez a gyakorlat nem kifogásolható, bár a 

hatályos magyar jog szerint a kiadót – ma még – ilyen jog nem illeti meg. (Lásd a szerzői jogokra vonatkozó 

részt.) A magyar szerzői jogi törvény szerint jogok csak a szerzőt, a fordítót, a sajtó alá rendezőt és a szerkesztőt 

(például egy gyűjteményes kötet esetén) illetik meg. 

Jogfenntartás Külföldi példák alapján az utóbbi időben kezd elterjedni a magyar könyvkiadásban is, hogy a 

kiadó rövid szöveggel erősíti meg a jogokra vonatkozó információkat. 

Minden jogot fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, 
valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is 

Minden jog fenntartva 

Ezt a rövid formulát a következőképpen is elhelyezhetjük: 

© Kovács Kálmán, 1993. Minden jog fenntartva 

Ebben az esetben az évszám után pont van, a szöveg végén viszont nincs. Magyarországon a hatályos szerzői 

jogi törvény szerint nem lehet minden jogot fenntartani – a művelt Európában ebben a formában ismeretlen ún. 

szabad felhasználás miatt –, következésképpen e mondat feltüntetésének – legalábbis ma még – korlátozottak a 

jogi következményei. Hazánkban e jogok nagy részét nem tartják be, viszont ez a figyelmeztetés jótékony 

hatással lehet a felnövekvő nemzedékek jogtudatára, s előbb-utóbb talán a jogszabály is megváltozik. Így az 

ilyen vagy ehhez hasonló szöveg elhelyezése nincs ellentétben e könyv szellemével. 

Az illusztrációk joga Külön problémát okoz a kötetben szereplő képek, illusztrációk jogainak az ügye. Ha csak 

egy-két személyről van szó, akkor ezeket az adatokat itt, a copyrightoldalon is feltüntethetjük (A kötetet Felhő 

Alexandra illusztrálta; Cseh László rajzaival), illetve a copyrightba is kerüljön be ez az adat. 

Illusztráció © Felhő Alexandra, 1995 Rajzok c0 Cseh László, 1987 

Mindig ügyeljünk a sorrendre, s azt következetesen alkalmazzuk: 

Hungarian translation © Horváth Eszter, 1996 
Illusztráció © Felhő Alexandra, 1995 
Rajzok © Cseh László, 1987 
Előszó és jegyzetek © Kovács Gyula, 1996 
Sajtó alá rendezés © Nagy Iván, 1968 

Ha könyvünk több tucat, különböző helyeken megjelent illusztrációt tartalmaz, akkor ezeket a 

köszönetnyilvánításban vagy külön jegyzékben közvetlenül a copyrightoldal után vagy a könyv végén közöljük. 

Ilyenkor a könyv negyedik oldalára a következő formula kerül: 

© Illusztrációk, 1966 

A szöveggyűjtemények, antológiák joga Szöveggyűjtemények, válogatások, antológiák esetén, amikor sok 

szerző műve kerül a válogatásba, a jogtulajdonosokról külön jegyzéket helyezünk el a könyvben (a magyar 
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könyvkiadásban – érthetetlen okokból – ez ma még nem gyakorlat). E könyvek copyrightjába a következő 

szöveg kerülhet: 

© Szerzők, 1966 
Szerkesztés © Lengyel Csaba, 1996 

Kiadástörténet A copyrightoldalra kerülnek a kiadástörténetre vonatkozó információk. Mint ahogy azt a 

fentiekben kifejtettem, a kiadásra vonatkozó fontosabb adatokat a címoldalon közöljük. Vannak viszont olyan 

információk, amelyeket célszerűbb a negyedik oldalra tenni. Ilyenek a változatlan utánnyomásra (A második 

kiadás ötödik, változatlan utánnyomása, Második utánnyomás), valamint a kisebb változtatásokra (Új előszóval 

bővített kiadás, Új illusztrációkat tartalmazó kiadás) vonatkozó adatok. Továbbá illetlenség nem feltüntetni a 

mű eredeti kiadóját, ha az más, mint a jelenlegi (Első kiadás: Budapest, 1983, Gondolat), és az új kiadásról 

lehetőleg írásban előre tájékoztassuk az eredeti kiadót. Ugyancsak illik megemlíteni, ha a könyv nagy része 

vagy egy része előzőleg már megjelent valamelyik folyóiratban, például: 

A kötetben közölt tanulmányok első változata a Holmi című folyóiratban jelent meg 

Erre főként akkor van szükség, ha az illető szöveget onnan vette át a kiadó. Ha az egyes írások – pl. 

tanulmánykötetek esetén – eredetileg több folyóiratban jelentek meg, és a megjelenési hely mellett a pontos 

hivatkozási adatokat, valamint a jogtulajdonosokat is fel akarjuk sorolni, akkor azokat ne itt, hanem az 

Előszóban vagy a Köszönetnyilvánításban (ha nem az előszó része), vagy a kötet végén elhelyezett jegyzékben 

(A kötetben közölt írások jegyzéke) tegyük meg. A magyar könyvkiadásban azonban a tanulmány végén 

zárójelben (rendszerint kurzívval szedve) közölt megjelenési hely és évszám az általános – s e könyv által is 

javasolt – gyakorlat. 

Legnagyobb részletességgel az angolszász országokban adnak kiadástörténetet, s ez rendkívül megkönnyíti az 

olvasók és a könyvtárosok dolgát. Ezt a példát követésre méltónak tekinthetjük. 

Első kiadás 1975 
Utánnyomás 1976, 1978, 1979 
Első kartonalt kiadás 1982 
Utánnyomás 1984, 1986, 1989 

A kiadó címe A copyrightoldalra kerülhet a kiadó postai címe is. 

Magvető Könyvkiadó 
1055 Budapest 
Balassi utca 7. 

A magyar könyvkiadók eddig ezt az adatot igen ritkán tüntették fel, holott az olvasók esetleges megjegyzéseiket, 

ötleteiket szívesen osztják meg a kiadóval, így a kiadó érdeke, hogy az olvasók különösebb utánjárás nélkül 

megtalálják. Ennek az adatnak a feltüntetésére kereskedelmi okok miatt is egyre inkább szükség van. Ha a 

copyrightoldal túlságosan zsúfoltra sikerült, akkor a kiadó címét elhelyezhetjük a kolofonoldalra is, a kolofon 

fölé. 

ISBN A copyrightoldalra kerül a könyv ISBN- és – sorozat esetén – ISSN-száma. Az ISBN (International 

Standard Book Number), azaz a nemzetközi szabványos könyvszám a könyvek termékazonosító kódja, amely 

lehetővé teszi bármely könyv egyedi azonosítását. Ezeknek a kódszámoknak a használatát – Magyarország által 

is elfogadott – nemzetközi szabványok (MSZ–ISO 2108 és MSZ–ISO 3297) írják elő. Elhelyezésük a könyvben 

kötelező, azaz az ISBN-szám közlése soha, semmilyen körülmények között nem maradhat el. A helytelenül 

használt vagy hibás ISBN-szám sok gondot okozhat a könyvtárosoknak, ugyanis Magyarországon a Magyar 
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Nemzeti Bibliográfia adatbázisa ezt a számot használja azonosítóként. A kódszám pontos használata azért is 

fontos, mert kiválóan alkalmas könyvek számítógépes (kiadói és kereskedelmi készletek, leltárak stb.) 

nyilvántartására. Ha a könyvön nem szerepel ISBN-szám, akkor azt a Magyar Nemzeti Bibliográfia pótolja, s 

ugyancsak az javítja a rosszul megadott ISBN-számokat is. Ez azonban nem ment fel bennünket az ISBN-szám 

fokozott ellenőrzése alól. Az ISBN-szám négy részre tagolt, tízjegyű kód. Például: 

ISBN 963 07 5306 5 

Az ISBN mozaikszót mindig nagybetűkkel írjuk. Az egyes számcsoportokat szóközök választják el egymástól. 

Az első számcsoport, az ún. csoportazonosító az illető nyelvterület vagy ország kódja, amely Magyarország 

esetében 963. A második csoport a kiadó vagy előállító azonosító kódja, ez esetben (07) az Európa 

Könyvkiadóé. A harmadik számcsoport a kiadványazonosító (5306), ez esetben báró Wesselényi Miklós: Szózat 

a magyar és szláv nemzetiség ügyében című művének 1992-es kiadását jelzi. A negyedik rész – mindig 

egyjegyű szám, ez esetben 5 – az ellenőrző szám. 

Ha a könyv tartalmaz külön kolofonoldalt is, akkor az ISBN- (és ISSN-) szám végső esetben kerülhet a kolofon 

adatai alá is, bár e megoldás ellen az ISBN Iroda és a könyvtárosok tiltakozni szoktak. Kiadói és tipográfiai 

szempontból viszont szerencsésebb ez utóbbi megoldás, hiszen egyrészt a negyedik oldal általában túlzsúfolt, 

másrészt így a kolofonoldalra egybegyűjthetjük a kiadásra vonatkozó összes adatot. Az ISBN-adatokat 

ismételjük meg a hátsó borítón is, bár a vonalkódos rendszer elterjedése ezt szükségtelenné teszi, hiszen a 

vonalkód tartalmazza az ISBN-számot is. 

A Nemzetközi ISBN Ügynökség (International ISBN Agency) határozza meg az ország-, illetve 

nyelvterületkódokat. Magyarországon az Országos Széchényi Könyvtárban működik a Magyar ISBN Iroda. Ez 

az iroda adja a kiadói azonosítókat. A hazai kiadói kódok kettő-öt jegyűek lehetnek. Ez azt jelenti, hogy például 

a kétjegyű kóddal rendelkező kiadó (az előbbi példánkban szereplő Európa) tízezer címet tud megjelentetni. Ha 

egy kiadó kimeríti a rendelkezésére álló kódszámokat, akkor a Magyar ISBN Iroda új kiadói azonosítót jelöl ki 

számára. Ugyancsak az iroda munkatársai adják a kiadványazonosítókat. Az évente több kiadványt megjelentető 

kiadók maguk jelölik ki a kódot, természetesen abból a számtartományból, amelyet az iroda a rendelkezésükre 

bocsát. Egy-két címet kiadó intézményeknek az iroda egyenként ad ISBN-számot. Az ellenőrző jegyet (0-tól 9-

ig vagy X) – megfelelő matematikai képlet alapján kiszámítva – ugyancsak az iroda közli a kiadókkal. 

Az iroda munkatársai rendkívül készségesen segítenek a hozzájuk fordulóknak, a kódszámok telefonon vagy 

telefaxon is kérhetők, így ez nem lehet oka az ISBN-szám lemaradásának. 

A kiszámítás módja a szabvány szerint a következő: „Az ellenőrző szám nélküli ISBN minden 
egyes számjegyét sorban (az elsőtől a kilencedikig) meg kell szorozni a 10-től 2-ig csökkenő 
szorzókkal. Az így kapott szorzatok összegét el kell osztani 11-gyel. Ha a maradék nulla, akkor az 
ellenőrző szám is nulla. Ha az osztásnak van maradéka, akkor a maradékot ki kell vonni 11-ből. 
Az így kapott szám az egyjegyű ellenőrző szám. Ha az ellenőrző szám értéke 10, akkor az 
egyjegyűség miatt római számot, X-et kell írni.” 

Magyar ISBN Iroda 
Országos Széchényi Könyvtár 
Budapest I. kerület 
Budavári Palota F. épület, 316. szoba 
Postai címe: Budapest, 1827 
Tel.: 156-8731 vagy 175-7533/185 Fax: 202-0804 
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Minden könyv, annak minden új kiadása saját, önálló azonosítóval rendelkezik. Egy könyv második kiadására 

tehát új ISBN-számot kell kérnünk, utánnyomásnál viszont nem. Új ISBN-számot kapnak a hasonmás kiadások 

is. Ha egy könyv különböző kötésváltozatokban (kartonált és kötött formában) jelenik meg, akkor két külön 

ISBN-számot kap. 

Katalógusokban, megrendelőlapokon a következő módon hivatkozzunk ezekre (a példánkban szereplő könyv az 

Akadémiai Kiadó által kiadott, A magyar helyesírás szabályai című könyv): 

ISBN 963 05 5370 8 kötött 
ISBN 963 05 5371 6 kartonált 

Többkötetes könyvek annyi ISBN-számot kapnak, ahány kötetből a könyv áll. Emellett még egy összkiadás 

ISBN-számot is kapnak (példánk Görgey Artúr: Életem és működésem. 1–2. köt.). A kötet számát ebben az 

esetben célszerű betűkkel kiírni. 

ISBN 963 07 4621 2 Összkiadás 
ISBN 963 07 4622 0 Első kötet 
ISBN 963 07 4623 9 Második kötet 

Ugyanez vonatkozik a szerzői gyűjteményes kötetekre (összkiadás, válogatott írások) is. Olyan 

életműkiadásoknál, ahol a kötetek nincsenek külön számozva, a második ISBN mellé nem kerül szöveg (például 

Krúdy Gyula művei). 

ISBN 963 15 0666 5 Összkiadás 
ISBN 963 15 1422 6 

A közös kiadásoknál kétféle módon járhatunk el. Ha a kötetet csak az egyik kiadó terjeszti, akkor elég csak egy 

ISBN-szám, ha azonban a terjesztésben a kiadásban közreműködő valamennyi kiadó részt vesz, akkor a könyv 

is annyi ISBN-számot kap, ahány kiadó jegyzi a kiadást. 

ISSN Ha egy kötet egy sorozat része, akkor az ISBN-szám mellett fel kell tüntetni az illető sorozat ún. ISSN-

számát (International Standard Serfal Number) is. Az ISBN-számmal szemben az ISSN-számnak semmiféle 

jelentése nincsen: a számból sem az országra, sem pedig a kiadóra nem lehet következtetni. Egy sorozatnak 

vagy időszaki kiadványnak csak egy ISSN-száma lehet. Ha egy könyvsorozat több alsorozatból áll, akkor 

minden alsorozatnak külön ISSN-számmal kell rendelkeznie. A sorozatok mellett az időszaki kiadványoknak is 

ISSN-számuk van. Az ISSN-szám két négyjegyű számcsoportból áll, amelyeket kötőjel választ el egymástól (pl. 

ISSN 0133-8862, tehát a két számcsoport közé kiskötőjel kerül, előtte és utána nincs spácium). Elhelyezése 

ugyanott történik, ahol az ISBN-számé. Ezt a számot az ugyancsak az Országos Széchényi Könyvtárban 

működő Magyar ISSN Iroda biztosítja. 

Magyar ISSN Iroda 
Országos Széchényi Könyvtár 
Budapest I. kerület 
Budavári Palota F. épület, 317. szoba 
Postai címe: Budapest, 1827 
Tel.: 156-8731 vagy 175-7533/652 Fax: 202 0804 

Az ISBN- és ISSN-számot tehát vagy a copyrightoldalon, vagy pedig a kolofonoldalon közöljük. Ezenkívül a 

kódszám megismételhető máshol is (hátsó borító, fül), ez azonban nem ment fel a címnegyedben, illetve a 

kolofonoldalon történő elhelyezés alól. 

Azoknak a kiadóknak, amelyek évente több kötetet jelentetnek meg, célszerű nyilvántartást vezetni a 

felhasznált, valamint a kiadó számára kiutalt azonosítókról. Így elkerülhető az a rendkívül kellemetlen eset, 
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hogy egy számot kétszer használ fel a kiadó. Ugyancsak célszerű az ISBN- és ISSN-számot a kiadói tervekben, 

prospektusokban is feltüntetni. 

Támogatók A copyrightoldalon célszerű elhelyezni a kötet kiadását támogató személyek vagy intézmények 

nevét (A kötet megjelenését a Soros Alapítvány támogatta; vagy A könyv Kovács Jenő és Nagy Norbert 

támogatásával jelent meg). Ugyancsak itt említjük meg, ha a kötet valamilyen kutatás során jött létre (A kötet a 

Miskolci Egyetem 2114/90 TEMPUS programjának keretében jelent meg). 

Kolofon A copyrightoldalra kerülhet a kolofon (lásd 177–179. p.) is, ha a könyvben nincs külön kolofonoldal. A 

fenti felsorolásból azonban kitűnik, hogy a copyrightoldalra sok adat kerülhet, s óvakodjunk attól, hogy ez az 

oldal túlságosan zsúfolt legyen. Ezért a kolofont célszerűbb az utolsó oldalra tenni. 

Katalogizálási adatok Az MSZ 3402-80 szabvány szerint – hasonlóan az angolszász gyakorlathoz – a 

copyrightoldalon kell közölni a kötet katalogizálási adatait, illetve nem szépirodalmi művek esetén az ETO – 

Egyetemes Tizedes Osztályozás – számát. Minden országban másképp szabályozzák a könyvtári adatok (ún. 

CIP – Cataloguing in Publication – adatok) közlését. A rendszer leginkább Amerikában terjedt el, ahol kötelező 

a Library of Congress szabályzatának (CIP Publishers Manual) megfelelő adatokat minden ott megjelent vagy 

ott terjesztett könyvben kinyomtatni. Ez az előírás azonban Magyarországon nem vált gyakorlattá. Ennek több 

oka is van. Az egyik, hogy a magyar bibliográfiai leírás – szerencsétlen módon – olyannyira bonyolult, hogy 

képzett könyvtárosoknak is gondot okoz a szabvány pontos betartása. Másodszor, a copyrightoldalra egyébként 

is túl sok információ kerül, így a legjobb szándék ellenére sem lehet mindig megfelelni a szabványnak. 

Harmadszor, s talán ez a legfontosabb, az amerikai CIP-központ 24 óra alatt biztosítja a kiadónak a megfelelő 

szöveget. Erre azonban Magyarországon egyetlen könyvtár sincs felkészülve, s még a tervekben sem szerepel 

egy ilyen iroda felállítása. Negyedszer, nem lehet megfeledkezni a kiadók – nem mindig racionális – 

ellenállásáról sem. A könyvkiadói gyakorlat tehát napirendre tért e kérdés felett, s mindaddig, amíg nem történik 

valami lényegi változás, a kiadók aligha fogják maguktól feltüntetni a CIP-adatokat. Pedig ennek előnyei 

nyilvánvalóak… 

Tipográfia Tipográfiai szempontból a copyrightoldal se legyen hivalkodó, lehetőleg 10-12 pontos betűnél 

nagyobbat ne használjunk (a kolofon- és a copyrightadatoknál elégséges a 6-8 pont). Az adatokat csoportosítva 

közöljük (pl. a fordítás adatai – közreműködők – copyright), így az egyes adatcsoportok jobban elkülönülnek 

egymástól. A negyedik oldal – különösen rossz minőségű papír esetén – gyakran átüt a címoldalra, ezért erre is 

legyen gondunk. 

Tartalomjegyzék 

A tartalomjegyzék, amely a mű belső címrendszerét, a járulékos részek címeit (a címnegyed, az ajánlás, a mottó, 

a kolofonoldal, valamint az információs és kereskedelmi oldalak kivételével) és kezdő oldalszámait tartalmazza, 

a könyv fontos, elmaradhatatlan része. A pontosan összeállított és jól szerkesztett tartalomjegyzék könnyen 

áttekinthetővé teszi a művet. Rendkívül ritka az az eset (egy-egy rövid, belső tagolással nem rendelkező drámát, 

regényt tartalmazó szépirodalmi mű, szabadalmak, előírások, tanügyi segédletek stb.), amikor nem szükséges 

tartalomjegyzéket mellékelnünk a könyvhöz. A szerző tehát sohasem feledkezhet meg arról, hogy kéziratához 

tartalomjegyzéket is mellékeljen, a kiadó pedig akkor jár el bölcsen, ha nem fogad el kéziratot tartalomjegyzék 

nélkül. Sok későbbi bosszúságot megelőzhetünk ezzel. 
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A tartalomjegyzék helye A tartalomjegyzéknek a magyar könyvkiadási hagyományban nincs szigorúan 

rögzített helye. Elhelyezik a címnegyed után: az előszó előtt és után, a mottó előtt és után; a könyv végén: a 

névmutató előtt és után, a kereskedelmi oldalak előtt és után. Az a gyakorlat alakult ki, hogy a tudományos 

művekben általában a könyv elejére, míg szépirodalmi művekben a könyv végére kerül. Ezt a gyakorlatot a 

megőrzendő hagyományok közé számítjuk, azzal a kiegészítéssel, hogy ezen belül célszerűnek tűnik a 

tartalomjegyzék helyének pontos rögzítése. Ha a könyv elejére helyezzük, akkor közvetlenül a címnegyed után 

következzék, azaz mindenképpen előzze meg az előszót (az ötödik oldalon kezdődjék). Következésképpen ez 

azt jelenti, hogy a tartalomjegyzék mindig megelőzi az ajánlást és a mottót. A könyv olvasójának így nem kell 

keresnie, a címoldalak megtekintése után közvetlenül megismerkedhet a könyv tartalmával és belső 

rendszerével. A szépirodalmi művek esetén követhetjük mind a magyar, mind pedig a külföldi hagyományt, 

azaz a tartalomjegyzék előre is és hátra is kerülhet. Ha a jegyzéket a könyv végére tesszük – a szépirodalmi 

művek esetén e könyv ezt a gyakorlatot ajánlja –, ügyeljünk arra, hogy a tartalomjegyzék után már csak a 

kolofonoldal következzék (a kereskedelmi és információs oldalak nem szerves részei a könyvnek, így azok 

mindig a kolofonoldal után jönnek). Ellenkező esetben az olvasót a tartalomjegyzék keresésére késztetjük. 

Címek a tartalomjegyzékben A következő kérdés, hogy milyen mélységig tartalmazza a jegyzék a belső 

címeket. Ebben a kérdésben általános szabályokat aligha lehet megfogalmazni, bizonyos elveket azonban igen. 

Az egyik ilyen elv, hogy lehetőség szerint minden címet tüntessünk föl a tartalomjegyzékben. Ha a könyv 

címrendje nem bonyolult, nincsen benne túlságosan sok belső cím, akkor ez nem is okoz különösebb gondot. Ha 

viszont a műben negyed-, ötöd-, sőt hatodrangú címek is szerepelnek, akkor ezeket el is hagyhatjuk. Ha a 

tartalomjegyzékbe nem veszünk föl minden egyes címet, ügyeljünk arra, hogy a kihagyás ne esetleges legyen, 

hanem egységesen hagyjuk el például a hatodrangú címeket. A túlságosan terjedelmes tartalomjegyzék ugyanis 

inkább nehezíti, mintsem könnyíti a tájékozódást. Továbbá az olvasó a tárgymutatót is használhatja arra, hogy 

bizonyos szövegeket, szövegrészeket megkeressen. Bonyolult tartalomjegyzékkel felszerelt tudományos 

monográfiáknál, tan- és kézikönyveknél két megoldást követhetünk. Az első, hogy az ötödik oldalra csak egy 

rövid, áttekintő tartalomjegyzéket helyezünk (mint ennél a könyvnél is), s a fejezetek elejére tesszük a részletes 

tartalomjegyzéket. A másik megoldás, hogy a könyv élén két tartalomjegyzéket adunk: egy rövid, áttekintőt és 

egy részleteset. (Ezt a megoldást alkalmazta például a következő tankönyv műszaki szerkesztője: Rita L. 

Atkinson et al.: Pszichológia. Budapest, 1996, Osiris. Műszaki szerkesztő Horváth Andrea.) A tartalomjegyzék 

tömörítésének más módszereiről a továbbiakban még lesz szó. 

A címek egyeztetése Gyakori hiba a könyvekben, hogy a szerkesztés, előkészítés során a szövegben 

változtatunk egy-egy címen (akár a megfogalmazásán, akár pedig a fokozatán), de ezt a tartalomjegyzékbe már 

nem vezetjük át. Ezért a tördelt levonaton és az imprimatúrában mindig vessük össze a belső címeket a 

tartalomjegyzék címeivel. Ugyanígy az oldalszámok összevetéséről se feledkezzünk el. 

A tartalomjegyzékben és a szövegben közölt címek mindig egyezzenek meg, ha tehát a könyvben számozzuk 

vagy betűjelzéssel látjuk el a címeket, akkor a tartalomjegyzékben se térjünk el ettől a gyakorlattól. Ugyancsak 

tartózkodjunk a tartalomjegyzék bővítésétől, azaz ne fűzzünk magyarázatokat a címekhez. Ha pontatlan címeket 

adtunk, akkor ezzel a módszerrel már aligha segíthetünk a bajon. Ilyenkor célszerűbb a szövegben is 

megváltoztatni a címeket. A tartalomjegyzékben közöljük az előszó (utószó) írójának nevét is (ha nem azonos a 

könyv szerzőjével). 
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A címek megkülönböztetése A tartalomjegyzékben a különböző címfokozatokat megkülönböztethetjük 

tipográfiailag, vagy számok, illetve betűk használatával. Egyik módszer ellen sem lehet kifogásunk, hiszen 

mindig a könyv szerkezete határozza meg, mikor melyiket kell követnünk. Semmiképpen se keverjük azonban 

ezeket a módszereket, azaz a címrendszer az egész könyvben egységes legyen. A tipográfiai eszközök (behúzás, 

betűfajták és betűfokozatok) használata sokkal esztétikusabb és elegánsabb, míg a számok, betűk alkalmazása 

pontosabb tartalomjegyzéket eredményez. Ha a címrendszer túlságosan bonyolult – legtöbbször a nagy 

tudományos monográfiáknál és tankönyveknél ez a helyzet –, vagy a könyvben túl sokszor kell hivatkozni a 

kisebb szövegegységekre, akkor a számok és a betűk használata indokolt. 

A különböző rendű címek elkülönítésének legegyszerűbb módszere a behúzás, azaz az alacsonyabb rendű cím 

kettő-négy betűhellyel beljebb kerül, mint a magasabb rendű. 

A kutatás terve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
 Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
 Kutatási célok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
  Felderítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
  Leírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
  Magyarázat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
 Elemzési egységek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
 Társadalmi produktumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

A következő módszer, hogy a tartalomjegyzékben is eltérő tipográfiával szedjük a különböző fokozatú címeket. 

Ügyeljünk arra, hogy két-három betűfajtánál többet ne használjunk, ellenkező esetben áttekinthetetlenné válik a 

szedés. 

2. RÉSZ 
FILOZÓFIA 
V. A logika és a nyelv 141 
1. E. J. Ashworth: A tradicionális logika 143 
2. Lisa Jardine: A humanista logika 173 
VI. Természetfilozófia 199 
3. William A. Wallace: A tradicionális természetfilozófia 201 
4. Alfonso Ingegno: Az új természetfilozófia 236 

A tartalomjegyzék terjedelmét jelentősen csökkenthetjük az ún. bekezdéses címek alkalmazásával. A 

bekezdéses módszer esetén a legkisebb, de azonos fokozatú címeket egy bekezdésben gyűjtjük össze, azaz nem 

egymás alatt, hanem egymás mellett soroljuk fel őket. Az egyes tételek elválasztására ilyenkor használjunk 

valamilyen jelet: csillagot, középre zárt pontot stb. 

II. A POZITIVIZMUS A MAGYAR HISTORIOGRÁFIÁBAN 163 
1. TÖRTÉNETTUDOMÁNY ÉS HISTORIOGRÁFIA 169 
Kritika és hagyományteremtés 169 • A pozitivizmus historiográfiai szempontjai 171 • 
A historizmus és a szellemtörténet értékkategóriái 174 • Historiográfia: hagyományőrzés, kritika, 
összegzés és önigazolás 176 

Az utóbbi időben – nagyrészt angolszász hatásra – rendkívül elterjedt a számok és betűk használata a címek 

megkülönböztetésében. A tapasztalat szerint négyötféle címfokozatnál alkalmazzák leginkább a szerzők ezt a 

módszert. Négy-öt címfokozatot viszont hagyományos tipográfiai eszközökkel is ugyanolyan jól el tudunk 

különíteni. Ilyenkor lehetőleg kerüljük a betűk és számok használatát. Számokat és betűket akkor használjunk, 

ha az egyes fejezeteket, alfejezeteket stb. hagyományos tipográfiai eszközökkel már nem tudjuk elkülöníteni. 

Csak kivételes esetekben lehet a címrendszer négy-öt fokozatnál bonyolultabb (ugyanis az olvasók többsége ezt 
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már nem tudja követni). Ne feledjük, hogy a számok, betűk használata logikusabbá teheti ugyan a könyv és a 

tartalomjegyzék felépítését, esztétikusabbá aligha. 

1. A filozófiai gondolkodás 9 
1.1. Mi a filozófia 9 
1.1.1. A filozófia mint életmód 13 
1.1.2. A filozófia mint tudomány 17 
1.1.2.1. A filozófia ágai 21 
1.1.2.2. A filozófia és a szaktudományok 26 
1.1.2.2.1. A filozófia és a természettudományok 29 

Az egyes számok közé mindig pontot teszünk – de spáciumot nem –, az utolsó szám után se feledkezzünk meg a 

pontról. A számok után két-három betűhelyet mindig hagyjunk ki. Ha a címeket pontsorral kötjük össze a 

megfelelő oldalszámmal, akkor a cím után és az oldalszám előtt szintén két-három betűhelyet hagyjunk ki. 

Ügyeljünk arra, hogy a pontsorok és az oldalszámok pontosan egymás alá kerüljenek, továbbá az oldalszámok 

helyi érték szerint álljanak. 

    7 
  12 
119 

A gyűjteményes kötetek esetén a tartalomjegyzék tartalmazza a szerző nevét is. 

Ravasz László: A magyarság 13 
Babits Mihály: A magyar jellemről 37 
Eckhardt Sándor: A magyarság külföldi arcképe 87 
Keresztury Dezső: A magyar önismeret útja 137 

Főleg szépirodalmi műveknél – s az angolszász hatás sem kizárható – elterjedt az a gyakorlat, hogy az 

oldalszámok megelőzik a címeket. 

7 A falusi tanít 
23 Álom 
45 Testvérgyilkosság 
65 A vonat utasai 
77 A szomszéd 

Ez a gyakorlat szép tipográfiát eredményez, így az egyszerű címrendszerű könyveknél nem kifogásolható. 

Tipográfia Mindig adjunk címet a jegyzéknek, ez lehet a megszokott tartalomjegyzék, de rövidíthetjük is, és 

egyszerűen csak tartalomnak nevezhetjük. A tartalomjegyzék tükre megegyezhet a szövegtükörrel, de lehet 

annál keskenyebb is. Ebben az esetben mindig a leghosszabb sor szélessége az irányadó. A keskenyített tükrű 

tartalom állításánál a versállítás szabályai irányadóak, s ügyeljünk arra, hogy öt-hatnál több cím esetén a sorokat 

már ne zárjuk egyenként középre (ennél több címnél ugyanis már zavaró a középre állítás, s az olvasó nehezen 

találja meg a keresett címet és oldalszámot). 

TARTALOM 
Szkucsno 5 
Ifjúság 69 

A Löwinger-panzió 133 
Hűség 181 
Pravda 255 

A tartalomjegyzék betűfokozata lehetőleg ne legyen nagyobb, mint a szövegbetű, illetve a belső címek nagysága 

(egy-két ponttal lehet kisebb). 



 24

Az angolszász országokban a fejezetcímeket antikvából, míg a járulékos részek címeit kurzívból szedik. Ez a 

megoldás rendkívül áttekinthetővé teszi a tartalomjegyzéket. A magyar könyvkiadás sokat nyerhetne e módszer 

átvételével. 

Ajánlás 

A tartalomjegyzék után következik az ajánlás (dedikáció). Ennek szövege mindig új, páratlan oldalra kerüljön, 

hiszen ha művünket valakinek vagy valaki emlékének szenteljük, akkor tiszteljük meg őt azzal, hogy nevét 

kiemelt helyre tesszük. Az ajánlás szövege és tipográfiája legyen egyszerű, visszafogott, semmiképpen se 

hivalkodó (In memoriam N. L, Benda Kálmán emlékének, Szüleimnek). A dedikáció utáni páros oldal mindig 

üres, vákát. A szerzőn kívül más közreműködő (szerkesztő, fordító sajtó alá rendező, kiadói munkatárs) ne 

dedikálja a könyvet, ez nem illendő. Maradjon meg ez a szerző kizárólagos jogának. 

Mottó 

Lehetőleg a mottó is kerüljön új, páratlan oldalra (ekkor az utána következő páros oldal ugyancsak vákát). Ha 

azonban a könyvben már van ajánlás – esetleg még a fejezetcím is új oldalra kerül –, akkor a mottót ne tegyük 

új oldalra. Elhelyezhetjük az előszó, a bevezetés vagy az első fejezet élére, vagy az első szövegoldallal szemben. 

Ritkán előfordul, hogy a szerző minden fejezetet mottóval lát el. Ebben az esetben ne tegyünk minden egyes 

mottót külön oldalra (inkább a fejezet élére, jobbra zárva, a szövegbetűnél kisebb betűből vagy annak 

kurzívjából). A mottót nem szükséges idézőjelbe vagy zárójelbe tenni, s az idézet szerzőjén, esetleg-forrásán 

(címén) kívül fölösleges a pontos hivatkozási adatokat megadni. 

Előszó 

A főszöveget megelőző járulékos részek – hacsak nincs külön köszönetnyilvánítás és technikai előszó – utolsó 

eleme az előszó. Az előszó írásának – túl a konvención – elsődleges célja, hogy a szerző az olyan ismereteket, 

amelyeket a könyv megértéséhez szükségesnek vél, előzetesen közölje az olvasóval. Az előszó legtöbbször 

személyes hangú, eligazító jellegű írás, amely a mű megírásának okairól, születésének körülményeiről, a kiadás 

nehézségeiről szól. A második, harmadik stb. kiadás előszava szót ejthet a mű átdolgozásának indokairól és 

mértékéről, a szerző reflektálhat az első kiadás kritikáira stb. Idegen nyelvről fordított művekben gyakran 

szerepel egy olyan előszó (A könyv magyar olvasóihoz, A magyar kiadás elé stb. címmel), amelyben a szerző az 

adott nyelvű olvasóközönségéhez szól. 

Az előszó nem szerves része a főszövegnek, hanem annak kiegészítése. A szerző az előszóban kifejtheti a mű 

megírásának célját, esetleg méltathatja magát a művet. De leghelyesebben akkor járunk el, ha a méltatást másra 

bízzuk. A könyvtörténet bővelkedik olyan előszavakban, amelyekben a szerzők kissé túlértékelték művüket. A 

szerzői szerénység ebben az esetben sem árt. Ugyancsak az előszóban fejtheti ki a szerző a műmegértéséhez 

szükséges szempontokat, a követett módszereket, utalhat a fontosabb előzményekre és szakirodalomra, ám jobb, 

ha ezeket a főszöveg bevezetésében teszi meg. A bevezetéssel és a főszöveggel szemben az ilyen fejtegetés ne 

legyen túlságosan terjedelmes és részletező. Az olvasó könnyen megriadhat a terjedelmes magyarázkodástól. Az 

előszó továbbá lehetőséget teremt a szerzőnek, hogy kifejezze köszönetét a könyv megírásában és kiadásában 

segédkezőknek, valamint elmondja a könyv megírásának technikai részleteit, indokolja a kiadásban követett 
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megoldásokat. Tankönyvekben, kézikönyvekben, segédkönyvekben az előszó támpontokat adhat az olvasónak a 

könyv használatához. Ez a rész néha – Hogyan használjuk a könyvet? címmel – önállóan is megjelenhet. 

Kritika az előszóban Ha nem szerzői előszóról van szó, tehát ha nagyobb tanulmányt – különösen, ha az némi 

kritikát is tartalmaz – akarunk közölni az illető műről, akkor helyesebb előszó helyett utószót csatolni a 

könyvhöz. Nem biztos ugyanis, hogy az olvasó kíváncsi a mi véleményünkre, ezért célszerűbb – s nagyobb 

szerénységre vall – mondanivalónkat a mű után elhelyezni. A kritikával egyébként is csínján kell bánni. 

Magyarországon főleg a hatvanas–hetvenes években fontos könyvek jelenhettek meg, minden esetben elő vagy 

utószóval ellátva. Ezekből a kiadók által kért írásokból azt tudhattuk meg, hogy miben nem kell egyetértenünk a 

könyvek szerzőivel, miért nem jutottak el azok a marxizmus csúcsaira. Az ilyen típusú elő- és utószavaktól 

lehetőleg tartózkodjunk. Ha az előszó írójának az a véleménye, hogy a mű csupán kompiláció, s szerzője 

egyébként is járatlan a témában – és a kiadó egyetért ezzel a véleménnyel –, akkor inkább ne adjuk ki a könyvet. 

De ha már kiadtuk, nem etikus magatartás mindezt a szerző könyvében (hiszen végső soron a könyv az övé) 

elmondani, s így finoman elhatárolódni saját szerzőnktől. Talán mondani sem kell, hogy ez nem jelenti azt, 

hogy a szerzőt csak dicsőíteni szabad az utószóban. De a szerző könyvében tudni kell a mértéket. 

Egy vagy több előszó Egy könyvnek lehet több előszava is. Az egymást követő kiadásokhoz is új előszavak 

járulhatnak. Ebben az esetben általában az utolsó kiadás előszavával kezdünk, tehát ebben a sorrendben: Előszó 

a harmadik kiadáshoz, Előszó a második kiadáshoz, Előszó az első kiadáshoz stb., de a kronologikus sorrend is 

elfogadható. Ha a szerző mellett más is írt előszót a könyvhöz, akkor ezeket közöljük először (A szerkesztő 

előszava, A kiadó előszava stb.). Az angolszász gyakorlatban megkülönböztetik a szerző által írt Preface-t és az 

idegen (a kiadó, egy-egy pályatárs, tisztelő, szaktekintély, közéleti férfiú vagy hölgy) tollából származó 

Forewordöt, nálunk azonban ilyen különbségtételre nincs mód. 

Többkötetes művekben lehetőleg csak egy előszót közöljünk, minden esetben az első kötet élén. 

Keltezés és aláírás Az előszót rendszerint keltezzük, s aláírással látjuk el. A szerző, szerkesztő esetében 

legtöbbször elég a monogram vagy A szerző, A szerzők, A szerkesztő, A szerkesztőké aláírás. Az aláírás 

egyértelművé teszi az előszó szerzőjét, tehát lehetőleg akkor is szerepeljen a név vagy a monogram, ha az 

előszót a könyv szerzője írta. A keltezést balra, az aláírást pedig jobbra kizárjuk. Az aláírás kerüljön egy sorral 

lejjebb, mint a keltezés. Hosszabb előszó esetén a szerző nevét megadhatjuk a szöveg elején is, közvetlenül az 

Előszó cím alatt. A keltezés ebben az esetben is a szöveg végére kerül. A szerzők általában ragaszkodnak a 

keltezéshez, a kiadók pedig megpróbálják lebeszélni őket erről a szokásról. A magyarázat egyszerű: a kiadók 

attól félnek, hogy egy régi dátum elavulttá teszi a könyvet az olvasók szemében. Általában az erősebb és 

kitartóbb fél szokott győzni, de a szerzőknek és a kiadóknak is tudniuk kell, hogy a keltezés gyakorlata 

feltétlenül megőrzendő hagyomány. 

Technikai előszó Az előszóban mondhatjuk el az ún. technikai kérdésekkel kapcsolatos mondandónkat is. 

Milyen szöveggondozási (textológiai) módszert használtunk, milyen átírási gyakorlatot követtünk, mennyire 

követtük a régi helyesírást stb. Ezt a technikai útmutatót – indokolt esetben – önálló előszóként is közölhetjük 

(Technikai előszó). 

Köszönetnyilvánítás 

A magyar könyvkiadói gyakorlatban az általános köszönetnyilvánítás rendszerint az előszóban történt. 

Angolszász mintára egyre gyakoribb könyveinkben, hogy az előszó után a szerzők külön részt iktatnak be 
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Köszönetnyilvánítás címmel. A köszönetnyilvánítás az utószó után is állhat (természetesen csak akkor, ha az 

utószót a szerző írta). E gyakorlat ellen különösebb kifogásunk nem lehet, bár kissé mesterkéltnek, könyvkiadási 

hagyományainktól idegennek tűnik. Az utóbbi időben – amikor a magyar könyvkiadás is eljutott oda, hogy 

nagymértékben függ a szponzorok jóindulatától – a könyv legkülönbözőbb részein (címoldal, copyrightoldal, 

szennycímoldal, sőt borító! ) köszönőszövegeket helyeznek el. Ne engedjünk az adományozók túlzott feltűnési 

vágyásának. Ha lehet, magyarázzuk el támogatóinknak, hogy az európai könyvkiadás nem ismeri ezt a 

gyakorlatot. A köszönetnek az Előszóban vagy a Köszönetnyilvánításban van a helye. A copyrightoldalra csak a 

támogatás ténye kerüljön. Az adományozók többsége megérti, hogy a túlzott hálálkodásban tetten érhető 

bizantizmus talán az ő érdekeivel is ellentétes. 

Tipográfia Az előszó és a köszönetnyilvánítás tipográfiai szempontból lehetőleg ne különbözzön a főszövegtől. 

Ha az előszót nem a szerző írta, akkor szedhetjük a szövegbetű kurzívjából is. […] 

A könyvborító és a könyv technikai kellékei 

Könyvborító 

Könyvborítónak nevezzük összefoglalóan a kötött könyv borítóját, a kötéstáblát, a kartonált könyv borítóját, a 

fedelet, valamint a kötött könyv tábláit védő védőborítót. A könyvborítók három részből állnak: a gerincből, az 

első és a hátsó táblából (kartonált könyveknél ez utóbbi kettőt első és hátsó fedélnek nevezzük). Könyvészeti 

szempontból kiemelt jelentősége van az első tábla rektó, azaz arcoldalának, amelyet borítócímoldalnak (front 

cover, ennél a szakkifejezésnél őrződött meg leginkább a régi elnevezés: borítócímlap), valamint a hátsó tábla 

rektó, azaz hátoldalának, amelyet borítóhátoldalnak vagy egyszerűen hátsó borítónak (back cover) nevezünk. 

A kartonált könyvek fedelének belső oldalait is használhatjuk, ezekre leggyakrabban mint a fedél második, 

illetve harmadik oldalára hivatkozunk (az első tábla verzó, illetve a hátsó tábla rektó oldala elnevezések kissé 

komikusnak tűnnének). Miután más adatok kerülnek a kötéstáblára, mint a fedélre és a védőborítóra, ezért 

ezeket az adatokat alább részletezem. 

A könyvborító tipográfiájáról nehéz lenne lapos közhelyeken és általánosságokon túl röviden bármit is mondani, 

s ez a probléma nem is tartozik e könyv tárgykörébe. Míg a belső címoldal a könyv szerves része (Szántó Tibor 

szerint a címoldal olyan, „mint a zeneművek előtt a nyitány, vagy mint a középületek ünnepélyes hatású kapuja, 

amely előre jelezheti a könyv olvasójának mindazt az élményt, mely rá vár a könyv olvasásakor"), így 

tipográfiai megformálásánál jobban kell ragaszkodni a belív formai kötöttségeihez, addig a könyv borítója nincs 

ennyire szoros kapcsolatban a szövegoldalakkal. Következésképpen a borító tervezője nagyobb szabadságot 

élvez a tipográfia kialakításakor. A borítótervezésben két felfogás uralkodik. Az egyik szerint a könyvborító a 

könyv szerves része, így megformálásának igazodnia kell a belső tipográfiához. A másik szerint a borító a 

könyv köntöse, s funkciója az, hogy a könyvet eladja, így a kiadó, a tipográfus, a tervező is nagyobb 

szabadságot élvez kialakításakor. Mivel mindkét álláspont mellett és ellen hozhatók fel racionális érvek, így e 

kézikönyv ebben a vitában nem kíván állást foglalni. A kiadó, illetve a tipográfus feladata – s egyben 

felelőssége – a választás. 

Fedél 
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A fedél a kartonált (ún. puhatáblás) könyvek borítójának az elnevezése. A fedél címoldalán helyezzük el a 

könyv szerzőjének a nevét, a könyv címét (esetleg a könyv alcímét), ide tehetjük a kiadó nevét és emblémáját 

(lehetőleg ne tegyük a fedélre a megjelenési adatokat!), valamint a sorozatra vonatkozó adatokat (sorozatcím, 

sorozatszám). 

A fedél hátoldalán feltétlenül szerepeljen a könyv ára és ISBN-száma (ha a könyvön vonalkód van, akkor ez 

tartalmazza az ISBN-számot, így felesleges még egyszer megismételni). Ma már ugyanis a legtöbb könyvön 

szerepel az ún. EAN-kód (nemzetközi cikkszám). Az EAN-kód három részből áll: a tulajdonképpeni 

vonalkódból, a vonalkód felett elhelyezett ISBN-számból, továbbá a vonalkód alatti számcsoportból, amely 13 

számjegyből áll. A 13 számjegyből az első 3 az ország kódja, a következő az általában 4 számjegyű 

vállalatazonosító, ezt követi az általában 5 jegyű termékszám, majd az 1 jegyű azonosítószám. Az ISBN- és 

ISSN-számmal is ellátott könyveknél csak az egyiket tüntetjük fel a vonalkód felett (könyveken az ISBN-

számot, időszaki kiadványokon az ISSN-számot). A többkötetes műveknél a kiadó eldöntheti, hogy az 

összkiadás vagy pedig az egyedi kötet ISBN-számát tünteti-e fel. A könyvszakmában a vonalkód elnevezést 

kiterjesztően használják, értve rajta a tényleges vonalkódot, valamint e két számcsoportot. Ezt a kiterjesztő 

szóhasználatot ez a könyv is helyesli, ezért a továbbiakban az EAN-kód elnevezés helyett a vonalkódot 

használom. 

A hátsó fedélre kerülhet a könyv annotációja, a könyv szerzőjének bemutatása, fényképe, esetleg részleteket 

közölhetünk a könyv recenzióiból is. Az ismertetést írhatja a könyv szerzője, szerkesztője, de kiadója is. 

Ügyeljünk azonban arra, hogy ismertetőnk pontos és tárgyszerű legyen, a „nagyot mondó", túlzottan lelkes 

annotáció könnyen visszaüthet, az ilyen ismertető inkább lebeszéli az olvasókat, mintsem rábeszélné őket a 

könyv megvételére. 

A könyv fogyasztói árát általában a hátsó borító bal felső sarkába helyezzük. Igyekezzünk világossá tenni – 

különösen többkötetes műveknél –, hogy az ár pontosan mire is vonatkozik. 

Ár 782 Ft 

Vagy egyszerűen 

782 Ft 

I–II. kötet ára 980 Ft 

Ára 986 Ft áfával 

Vagy 

Ára 986 Ft 12% áfával 

Ha nem írjuk ki az áfával szót, akkor ez automatikusan beleértődik, s e kézikönyv ez utóbbi megoldást javasolja. 

Régebben, s elvétve még ma is, az ár után vesszőt és nagykötőjelet tettek (782,– Ft). Mivel ez a jelölés a fillérek 

hiányára utalt, használatát ma már semmi nem indokolja. 

A fedél második és harmadik oldalára – különösen nem tudományos munkák esetén – ismertető-, propaganda- 

és reklámszövegeket is nyomtathatunk. 

Kötéstábla 

A kötéstábla (vagy a mindennapi használatban kemény tábla) a kötött könyv borítójának elnevezése, amely két 

műanyag vagy papírlemezből készült táblalemezből, gerinclemezből és valamilyen (vászon, bőr, papír) 
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táblaborítóból áll. A kötéstábla jobban védi a könyvtestet, mint a fedél, és esztétikai funkciója sem 

elhanyagolható. A könyv adatait kétféle módon helyezhetjük el a kötéstáblán. Ha a kötéstáblát nyomható 

táblaborítóval (leggyakrabban papírral) vonjuk be, és védőborítót nem alkalmazunk, akkor a fentebb ismertetett 

címadatokat a kötéstáblára nyomjuk. Ha a kötéstáblához védőborító járul, akkor ezeket az adatokat általában ott 

közölj ük. A kötéstábla ekkor üres is maradhat, de rányomhatjuk a könyv szerzőjének nevét és a könyv címét, a 

kötet számát, esetleg a kiadó emblémáját. Ugyanezek az adatok kerülhetnek a kötéstábla gerincére is. Mivel a 

védőborító gyakran megsérül vagy elvész, ezért célszerű vagy a gerincre, vagy a kötéstábla címoldalára a 

legfontosabb adatokat elhelyezni. 

Előzéklapok A kötéstáblát vastagabb papírból (120–250 g) készült fehér vagy színes előzéklapok (régi nevén 

béléspapírok) rögzítik a könyvtesthez. A két előzéklap (melyek mérete a könyv egy lapjának kétszerese) egyik 

oldalát a fedél belső oldalához ragasztják, másiklapja szabadon marad. Az előzéklapokat valamilyen illusztráció 

(pl. egy nagyméretű térkép) is díszítheti, nem feltétlenül kell az előzéklapokat fehéren hagyni. Újabban 

reklámanyagok is kerülnek rá. Reklámszöveget lehetőleg csak a hátsó előzéklapra tegyünk. 

Oromszegő Kötött könyvek gerincének fej- és lábrészére általában ragasztanak egy fehér vagy színes 

vászoncsíkot. Az oromszegőnek elsősorban esztétikai funkciója van, takarja a borítógerinc és a könyvgerinc 

közötti rést. A nyomdai ellenőrzésnél figyeljünk arra, hogy az oromszegő ne váljon el a könyvgerinctől. 

Jelzőszalag Ugyancsak kötött könyvek gerincére gyakran ragasztanak vékony (kb. 0,3–0,6 mm széles) fehér 

vagy színes textil jelzőszalagot, amelyet azután a könyvbe húznak. A jelzőszalag megkönnyíti a könyvben 

történő keresést (pl. a szöveg végi jegyzetek esetén), illetve a jelzőszalag azt mutatja, hogy a szöveg olvasásában 

hol tartunk. Bizonyos bonyolult szerkezetű munkákba (pl. kritikai kiadások), ahol fontos tudnunk, hol tartunk a 

főszövegben és a jegyzetekben egyaránt, akár két jelzőszalagot is ragaszthatunk. A nyomdai ellenőrzésnél 

ügyeljünk arra, hogy a szalag erősen rögzítve legyen a könyvgerinchez, 2-3 cm-rel hosszabb legyen a könyv 

átlójának hosszánál, és a szalag vége ki ne bomoljék. 

Védőborító 

A védőborító (enveloppe) általában nehezebb súlyú papírból (120–250 g) vagy könnyebb kartonból készült, 

rendszerint illusztrációt tartalmazó színes borító. A védőborító funkciója kettős: védi a kötéstáblát a 

szennyeződéstől, másrészt közli a kötéstáblán fel nem tüntetett adatokat. Ebben az esetben mindazok a 

címadatok a védőborítóra kerülnek, amelyeket a fedélnél felsoroltunk. A védőborítókat lehetőleg grafikusokkal, 

tipográfusokkal terveztessük, mivel propagandahatásuk sem elhanyagolható. 

Fülszöveg Fülnek nevezzük a védőborító behajtott széleit, de „fül" keletkezik akkor is, ha a puhatáblás fedelet 

szélesebbre hagyjuk, majd visszahajtjuk. A fülön rendszerint a könyv ismertetése szerepel, de elhelyezhetünk 

egy rövid szöveget a szerzőről, a szerző eddigi munkáiról, a kiadóról, a kiadó sorozatairól, idézhetünk a könyv 

recenzióiból is. A fülszöveg megírása – a közhiedelemmel ellentétben – roppant nehéz feladat, hiszen néhány 

mondatban kell összefoglalni a könyv mondandóját, valamint értékelni a művet. A fülszöveg kereskedelmi és 

nem irodalmi célzattal íródik, azaz a fülnek „el kell adnia a könyvet", mégis – amennyire ez egyáltalán 

lehetséges – kerüljük a lapos közhelyeket, valamint a szerző értéken felüli dicséretét. Nem mindig lehet 

ellenállni a kísértésnek, de a fülszöveg írásakor jó, ha nem felejtjük el, hogy különbség van a világhírű, a 

Magyarországon világhírű és a kiadónkban világhírű szerzők között. A kiadók gyakran keverik e három 

fogalmat. Ügyeljünk arra, hogy az első fülön kezdődő szöveg itt be is fejeződjék, lehetőleg ne folytatódjon a 

hátsó fülön, ellenkező esetben az olvasót keresésre kényszerítjük. Szerencsésebb, ha a szöveget megosztjuk (pl. 
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az első fülre az ismertetést, a hátsóra pedig a szerző bemutatását, a könyv bolti árát vagy egyéb kereskedelmi 

információt helyezünk). Továbbá ügyeljünk a gondos, szűk, ám mindenki által jól olvasható szedésre és a 

szövegbetűnél kisebb betűfokozatra. 

Könyvgerinc 

A könyv gerincére a könyv szerzőjének a neve és a mű főcíme (ezt lehet rövidíteni is, de a rövidített cím a 

gerincen és a szennycímlapon legyen egységes) kerül. A gerincre tehetjük még a kiadó nevét és emblémáját is 

(az embléma elhelyezését a gerincen ez a kézikönyv kifejezetten követendő példának tartja). Ha a műnek 

háromnál több szerzője van, akkor csak a főcímet helyezzük el a gerincen. Két-három szerzőnél elég csak a 

vezetékneveket feltüntetni. Az 5 mm-nél keskenyebb könyvgerincen nem kell a fenti adatokat elhelyeznünk. A 

könyvtárosok munkáját megkönnyítendő, a gerinc lábánál lehetőleg hagyjunk legalább 2 cm-es helyet a 

könyvtári jelzetnek. A gerincen elhelyezett szöveg a magyar hagyományban alulról fölfelé tart, míg az 

angolszász országokban pontosan fordítva. Semmi sem indokolja a magyar hagyomány elvetését. 

Vannak olyan nagy terjedelmű művek, ahol a gerincszöveg vízszintesen is elhelyezhető. Mivel a cím és a szerző 

neve így jobban olvasható, ahol ez megoldható, éljünk ezzel a lehetőséggel. 

Könyvtok 

A magyar könyvkultúrából – összehasonlítva például a német, olasz, skandináv vagy a francia könyvkiadással – 

szinte teljesen hiányzik a könyvtokok alkalmazása. Ennek elsősorban pénzügyi oka van, ugyanis a könyvtok 

alkalmazása jelentősen megnövelheti a kiadásokat. De a hiánynak szemléleti okai is vannak. A könyvtok 

szerepe hármas: egyrészt védi a könyvet a szennyeződéstől, másrészt – többkötetes művek vagy 

életműsorozatok esetén – összetartja az egyedi könyveket, harmadrészt a könyvtok esztétikai szerepe sem 

mellékes. Különösen ez utóbbi miatt kedvelik a könyvkiadók. A könyvtokra a következő adatoknak kell 

felkerülniük: a könyv szerzője, címe, a kiadó neve, továbbá a könyv ára és ISBN-száma. Emellett szerepelhet 

még a kötet alcíme, valamint a kiadó emblémája is. Abban az esetben, ha a könyvtokra kerül a vonalkód, az 

ISBN-számot felesleges külön is jelölni. 

Tudományos könyveknél a könyvtoknak gyakran csak védőfunkciója van, ilyenkor adat nem kerül rá. 

Technikai kellékek 

A technikai kellékek nem szerves részei a könyvnek, abban az értelemben legalábbis, hogy nem tartoznak a 

lényegi mondandóhoz, szerepük inkább az, hogy az olvasók számára megkönnyítsék a könyv használatát. Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének a könyv fontos részei, ugyanis egy elrontott oldalszámozás, egy 

rosszul szerkesztett élőfej – ha a könyvet nem is teszi használhatatlanná – rendkívül sok bosszúságot okozhat az 

olvasónak. A technikai kellékek – az oldalszámozás kivételével – nem kötelező részei egy-egy könyvnek. A 

technikai kellékeket az esetek többségében nem a szerző, hanem a kiadó állítja össze (az élőfej esetében 

természetesen konzultálva a szerzővel). 

Oldalszámozás 

Egy-két kivételes esettől eltekintve minden könyvet oldalszámokkal látunk el. ~z oldalszámozás (paginázás) a 

könyvben való tájékozódást, az egyes részek, fejezetek, alfejezetek stb. gyors megtalálását teszi lehetővé, ezért 
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rendkívül fontos, hogy a paginázás hibátlan legyen a könyvben. Az imprimálás során sohasem maradhat el az 

oldalszámozás ellenőrzése. 

Páros-páratlan, arab-római számozás Az oldalszámozás a könyvborítóval szemben lévő első páratlan oldalon 

(az előzéklapok sohasem számítanak bele az oldalszámozásba!), azaz a szennycímoldalon kezdődik, 

következésképpen mindig a jobb oldalon lévő lapok kapják a páratlan, a bal oldalon lévők pedig a páros 

számokat. Bár a címnegyed oldalait is figyelembe vesszük az oldalszámozásnál, ezeken az oldalakon soha nincs 

feltüntetve a pagina. Ugyancsak elhagyjuk az oldalszámokat ott, ahol ezt technikai vagy esztétikai okok 

indokolják (a szennycímoldalakon, az ajánlás és a mottó oldalán, a vákát oldalakon, a kolofonoldalon, az 

információs és kereskedelmi oldalakon, valamint azokon az oldalakon, ahol a táblázat, térkép, ábra betölti az 

egész oldalt). Természetesen ezek az oldalak is beleszámítanak az oldalszámozásba. Ügyeljünk arra, hogy a 

főszövegben lehetőleg egymás után három-négy oldalnál több ne legyen paginázás nélkül. A könyv végére 

helyezett vagy az ívek közé fűzött táblákat, valamint a különálló mellékleteket azonban mindig külön 

számozzuk. A számok mellé ilyenkor mindig odatesszük a tábla vagy a melléklet szót (1. tábla vagy 1. tábla, 2. 

– esetleg 2. számú vagy 2. sz. – melléklet). 

Az angolszász könyvkiadásban ma is gyakran használnak római számokat a főszöveget megelőző járulékos 

részek oldalszámozásánál (tartalomjegyzék, előszó, köszönetnyilvánítás). A főszövegben ilyenkor folytatódik az 

arab számozás. 

Címnegyed: [1, 2, 3, 4] 
Tartalomjegyzék: [I, II] 
Előszó: III, IV, V, VI 
Köszönetnyilvánítás: VII, VIII 
Főszöveg: 5, 6, 7, 8, 9 stb. 

Címnegyed: [1, 2, 3, 4] 
Tartalomjegyzék: [5, 6] 
Előszó: I, II, III, IV 
Köszönetnyilvánítás: V, VI 
Főszöveg: 7, 8, 9, 10, 11 stb. 

Nem kizárt az amerikai gyakorlat sem, ahol a főszöveg arab 1-gyel kezdődik: 

Címnegyed: [I, II, III, IV] 
Tartalomjegyzék: [V, VI] 
Előszó: VII, VIII, IX, X 
Köszönetnyilvánítás: XI, XII 
Főszöveg: 1, 2, 3, 4, 5 stb. 

A szögletes zárójelben közölt oldalszámokat természetesen nem tüntetjük fel. 

 

A fenti példákkal szemben ez a könyv kifejezetten a magyar gyakorlatot, tehát az egységes arab oldalszámozást 

részesíti előnyben. A magyar könyvkiadásból úgyszólván teljesen kiveszett a fenti gyakorlat, s ezt örvendetes 

jelenségnek tartom. A kétféle számozás ugyanis megkeserítette nemcsak a könyvtárosok és az olvasók, hanem a 

tudományos kutatók (lásd hivatkozások) életét is. A számítógépes szedés és tördelés megjelenésével a római 

számok használata még tovább szűkült. A római számos paginázásnak ugyanis többnyire praktikus okai voltak. 

A szerzők az előszót gyakran később írták meg, mint a főszöveget, következésképpen utólag csatolták a 

szöveghez, s a római számok használatával elkerülhető volt a könyv átszámozása. A számítógép alkalmazásával 

azonban nem jelent különösebb gondot ennek a feladatnak a megoldása. 
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Ügyeljünk arra, hogy a könyvnek vannak olyan részei, amelyek csak páratlan oldalon kezdődhetnek, míg mások 

pároson és páratlanon is (lásd A járulékos részek sorrendje című alfejezetet a 22–23. oldalon). A többkötetes 

könyvek oldalszámozásánál kétféle gyakorlat alakult ki. Az egyik minden kötetet új számozással kezd, míg a 

másik ragaszkodik a folyamatos oldalszámozáshoz. Mindkét gyakorlat mellett és ellen hozhatók fel érvek, 

következésképpen mindkettő elfogadható. A döntést, hogy melyiket válasszuk, nagymértékben befolyásolja, 

hogy minden kötethez csatolunk-e mutatót, vagy pedig csak az utolsó kötethez. 

Lap, oldal, hasáb Külön problémát vet fel a lap és az oldal közötti különbség. A régi magyar könyvkiadási és 

könyvtári gyakorlatban ugyanis lapnak nevezték a papír egyik felületét, s levélnek a két oldalát. Hibának tartom 

ennek a gyakorlatnak a megváltoztatását, de még nagyobb vétek lenne az azóta – főleg szakmai körökben 

elterjedt – gyakorlatot most ismét megváltoztatni. Így e kézikönyvben tovább egységesítettem a szóhasználatot, 

tehát a belső címoldal és a borítócímoldal kifejezéseket, és nem a címlap, szennycímlap stb. terminusokat 

használom. Ha valaki a borítócímlap (vagy egyszerűen csak címlap) kifejezést használja, annak tudnia kell, 

hogy ezen – a mai szóhasználatnak megfelelően – a „címlap" mindkét oldalát értjük (a borító első, azaz 

címoldalát és hátoldalát is). 

Tankönyvekben, kézikönyvekben gyakran egy oldalra két vagy több hasábot is tördelünk. Ebben az esetben 

kétféle sorszámozást követhetünk. Az első – és gyakoribb –, hogy megmaradunk az oldalszámozás mellett, és a 

hasábokat nem számozzuk. A másik – amely ritkább, és főleg tudományos művekben fordul elő –, hogy az 

oldalak mellett a hasábokat is külön számozzuk. Még ennél is ritkább, amikor nincs egy könyvben 

oldalszámozás, és csak a hasábokat számozzuk. 

Utalások Tudományos könyvekben gyakran élünk utalásokkal. Az utalással egy másik szöveghelyre hívjuk fel 

az olvasó figyelmét (pl. lásd a 65. oldalon vagy 3. fejezet 65. p.). A kéziratban – mivel nem tudjuk, hogy 

hányadik oldalra fog esni a hivatkozott szöveghely – általában nullákkal jelöljük a hiányzó oldalszámokat (lásd 

a 00. oldalon). Ügyeljünk arra, hogy a tördelés után pótoljuk ezeket a számokat, az imprimálás során pedig 

mindig ellenőrizzük pontosságukat. Aki látott már megjelent könyvben hivatkozást a 00. oldalra, az tudja, hogy 

ez a hiba nem igazán válik a kiadó dicsőségére. 

Tipográfia Az oldalszámokat az esetek többségében a tükör alá, egysornyi távolságra szedjük, lehetőleg a 

szövegbetűvel azonos típusból és fokozatból. Az oldalszámozás az élőfejjel szemben sohasem számít bele a 

szedéstükörbe. A szedéstükör és az oldalszámozás viszonyának, arányának helyes kialakítása fontos tipográfiai 

feladat. A páros oldalszámokat általában a bal szélre, a páratlanokat pedig a jobb szélre szedjük, de szedhetők – 

különösen szépirodalmi művek esetén – egységesen középre is. Ritkább esetben a tükör fölé is helyezhetjük a 

paginákat. Ha a könyvben van élőfej, akkor gyakori megoldás, hogy az oldalszámokat az élőfejbe szedjük. 

Az oldalszámok után sohasem teszünk pontot vagy egyéb írásjelet. Különleges esetekben az oldalszámokat 

szögletes zárójelbe, esetleg gondolatjelek közé is tehetjük (pl. matematikai könyvek szedésénél, ahol a 

szövegben is számok szerepelnek, így az oldalszámok zavarhatják az olvasót). Ilyenkor helyesebb, ha élőfejet 

alkalmazunk léniával, s az oldalszámokat a lénia fölé helyezzük. 

Élőfej 

Az élőfej a könyv oldalainak felső szegélyén szalagszerűen elhelyezkedő szövegsor, amelyet gyakran egy finom 

lénia egészít ki. Az élőfej tartalmazhatja a szerző nevét, a fejezet címét, valamint az azon az oldalon tárgyalt 

téma címét. Ha élőfejet alkalmazunk, akkor gyakran az oldalszámokat is itt helyezzük el. Élőfejet elsősorban 

tudományos művekben, gyűjteményes kötetekben, tankönyvekben, szakkönyvekben és kézikönyvekben 
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használunk. Szépirodalmi műveknél sokkal ritkább (pl. összegyűjtött verseket tartalmazó kötetben az élőfejbe 

helyezhetjük a ciklus- vagy kötetcímet). Az élőfej – azon kívül, hogy esztétikai funkciója van – segít az 

olvasónak a tájékozódásban, segítségével hamarabb megtaláljuk a keresett szöveghelyet. Az élőfej folyamatosan 

mutatja, hogy milyen témánál tart éppen az olvasó. Az itt szereplő címeknek nem kell feltétlenül megegyezniük 

a tartalomjegyzékben adottakkal (lehetnek azoknál sokkal részletesebbek is), de az esetek többségében az 

élőfejben a rövidített címek szerepelnek. A tárgymutató fogalmaival azonban lehetőleg egyeztessük őket. Nem 

szerencsés megoldás, ha nagymértékben eltérnek egymástól. Az élőfejre is vonatkozik a copyright, azaz egy 

idegen nyelvről fordított mű élőfejrendszerét is vegyük át. 

Típusai Élőfej használata nem minden könyvben lehetséges. Akkor sem, ha egyébként esztétikailag emelné a 

könyv színvonalát, s a szerző is ragaszkodik hozzá. Gyakori hiba, hogy a szerző neve végigfut a könyv élőfején, 

vagy – ami még rosszabb – az egyik oldalon a szerző neve, a másikon pedig a könyv címe. Lehetőleg 

tartózkodjunk az ilyen megoldástól, s csak azokba a könyvekbe tegyünk élőfejet, ahol alkalmazásának valami 

értelme is van. 

Példák az élőfej használatára: 

1. Gyűjteményes köteteknél a páros oldalakon a szerző – lehetőleg teljes – nevét, páratlan oldalon a tanulmány, 

részfejezet címét közöljük. 

Kodály Zoltán    Magyarság a zenében 

A folyóiratokban érthető okokból ezt a típust használjuk leginkább. 

2. A páros oldalon közöljük az átfogóbb, míg a páratlanon az alárendelt címet. Alárendelt címeknél mindig az 

azon az oldalon szereplő utolsó rész címe kerül az élőfejbe. 

A Monarchia külpolitikája   A Monarchia és Németország 

Ezt a logikát követjük a Függelékben, a Bibliográfiában és a Kronológiában is, ha az több részből áll. 

Függelék     Budapest lakossága 1896-ban 

Kronológia     1848–1849 

3. A páros oldalon a fejezet címét, a páratlanon pedig a tárgyalt téma elnevezését adjuk. 

A magyar jelleg a néprajz tükrében  A néplélek jellemzésének nehézsége 

4. Szótárakban, lexikonokban a páros oldalon az itt szereplő első címszót, páratlanon pedig az utolsót közöljük. 

Ugyanezt a logikát követjük akkor is, ha nem szócikkekről, hanem egy oldalon szereplő több pontról, alpontról, 

témáról van szó (tehát a páros oldalra a kezdő téma neve, míg a páratlanra az utolsó tárgyalt témáé kerül). 

Elhelyezése Nem teszünk élőfejet a címnegyed négy oldala, az ajánlás, a mottó a vákát oldalak, valamint a 

tartalomjegyzék, az előszó, a köszönetnyilvánítás és a fejezetek első oldalai fölé. Ugyanezt az elvet követjük a 

főszöveg utáni járulékos részeknél is, tehát a függelék, a bibliográfia, a szakkifejezések jegyzéke, a névmutató 

kezdő oldalain sincs élőfej. Továbbá egyáltalán nem teszünk élőfejet a táblák, képmellékletek és a teljes 

tükörméretet elfoglaló ábrák fölé. 

Mindig az átfogóbb cím kerül a páros, az alárendelt pedig a páratlan oldalra. 

Páros 
részcím 
fejezetcím 

Páratlan 
fejezetcím 
alfejezetcím 
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A túlságosan terjedelmes címeket rövidíthetjük is. Jegyzeteknél vagy a fejezetre, vagy pedig az oldalra utalunk 

az élőfejben (pl. Jegyzetek a második fejezethez vagy Jegyzetek a 34–46. oldalakhoz). Az első megoldás 

elegánsabb, a második viszont hasznosabb, hiszen az olvasó gyorsabban tudja megtalálni a keresett jegyzetet. 

Tipográfia Az élőfej része a szövegtükörnek. Az ide kerülő szöveget elhelyezhetjük középre vagy páros oldalon 

balra, páratlan oldalon jobbra zárva (többhasábos szótáraknál, enciklopédiáknál előfordul, hogy egy-egy oldalon 

két élőfejcím is szerepel, jobbra, illetve balra zárva). Az élőfejet általában egy-két üres sorral választjuk el a 

szövegtől. Ezt megerősíthetjük egy – lehetőleg finom – léniával is. Az élőfej betűtípusa egyezzen meg a 

szövegbetű típusával, de lehet kisebb fokozatból, kurzívból, verzálból vagy kapitälchenből, esetleg félkövérből 

(félkövér betűt csak indokolt esetben, pl. szótárakban, lexikonokban használjunk). Az élőfejbe kerülhetnek – a 

szöveggel egy sorba – az oldalszámok is. 


