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GYURGYÁK János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve, 

Budapest, Osiris Kiadó, 1997, 67–74, 293–301, 175–179. 

A főszöveg 

A főszöveg a könyv legfontosabb, tartalmi része, amely a szerző érdemi mondanivalóját, gondolatait 

tartalmazza. A főszövegben a folyószöveget jegyzetek, valamint illusztrációk, azaz táblázatok, ábrák, térképek, 

képek, kották stb. egészíthetik ki. 

A folyószöveg 

A folyószöveg – ha úgy tetszik – a könyv lelke. Kiegészíthetjük a könyvet beszédes, szellemes ábrákkal és 

táblázatokkal, mellékelhetünk hozzá terjedelmes bibliográfiát, ötletes mutatókat, tervezhetünk szép, színes 

könyvborítót – a folyószöveg semmitmondó, üres, unalmas, eredeti gondolatokat nélkülöző, akkor célt nem 

érhetünk, a könyv nem ér semmit. A folyószöveghez szorosan kapcsolódó jegyzetek és illusztrációk, a 

főszöveget megelőző és azt követő járulékos részek (az apparátus), a könyvborító, valamint a technikai kellékek 

csak „szolgálói” a folyószövegnek, nélküle mit sem érnek. Éppen ezért a könyv írásakor mindig a folyószöveget 

fogalmazzuk meg először, a mondandó kifejtése mindennél előbbre való, nem előzhetik meg sem könyvészeti 

újítások, sem másodlagos, járulékos elemek. Bár mindez közhelynek hangzik, a könyvek többsége azt mutatja, 

hogy nem árt ezt az alapigazságot felidézni, amikor a könyv írásába fogunk. Erre az örök igazságra 

figyelmeztethet bennünket a Ráth-Végh István által idézett J. N. Weislinger professzor úr esete, akinek Friß 

oder stirb! című könyve 618 oldalából mindössze 470 oldalt foglalt el az előszó. 

Bevezetés 

A tudományos művek többségében (de néha a szépirodalmi művekben is) a folyószöveg bevezető résszel indul. 

A bevezetés leggyakrabban az első fejezet (ritkán a bevezetés lehet több fejezet is). Míg az előszó általában 

foglalkozik a mű születésének körülményeivel, a téma nagyvonalú felvázolásával és jelentőségével, a bevezető 

ennél jóval konkrétabban mutatja be a feldolgozott témát és azt az összefüggésrendszert, amelyben a felvetett 

probléma értelmezhetővé válik. Ugyancsak itt van a helye az eddigi kutatások összefoglalásának, nemritkán 

kritikai feldolgozásának. Egy-egy témakör, tárgy, tudományos probléma kutatástörténetének, historiográfiájának 

felvázolása gyakran önálló fejezetet érdemel. A téma felvetése, a kutatás történetének leírása mellett a harmadik 

tárgykör, amivel a bevezetés foglalkozhat, a metodológia (a kutatás módszertana, azaz az alkalmazott 

módszerek elméleti szintű tárgyalása) és a metodika (az alkalmazott eljárások, technikák bemutatása). A 

bevezetés három tárgykörét lehetőleg tagoljuk, válasszuk el egymástól (pl. csillaggal), ám nem feltétlenül önálló 

fejezetcímekkel. Ez csak akkor indokolt, ha a könyvnek jelentős a terjedelme. 

Összegzés 

A tudományos munkák gyakran tartalmaznak egy összefoglaló részt Összegzés, Összefoglalás, Befejezés 

címmel, amelyben a szerző összefoglalja könyvének eredményeit, ritkábban hiányosságait, a témakör továbbra 

is megoldatlanul maradt kérdéseit. Az összegzés kijelölheti a további kutatási irányokat is (ez megtehető az 

önálló, Kitekintés című fejezetben is). Természettudományi munkákban, különösen intézeti kiadványokban 
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előfordul, hogy az összegzést a könyv legelején, a tartalomjegyzék után, vagy ha a tartalomjegyzék a könyv 

végére kerül, akkor az után helyezik el. Ezt a gyakorlatot nem javasoljuk, hiszen az összegzés a maga valódi 

helyén, a kötet végén is eléggé kiemelt, így az olvasók ott is könnyen megtalálják. 

A folyószöveg tagolása 

A könyvet – bármilyen meglepően hangzik is ez – nem magunknak, hanem az olvasóknak írjuk. A szerző – 

általában – mondandóját az olvasóval akarja közölni, s így nem tekinthet el bizonyos törvényszerűségektől. 

Például attól, hogy az olvasó időnként elfárad, és jobb, ha nem tesszük próbára kitartását, türelmét, mert 

lehetséges, hogy nem érjük el fönti célunkat, az olvasó ugyanis egyszerűen félreteszi művünket. A főszöveg 

olvasása közben engedélyezzünk számára pihenőket, kis szüneteket. Ezt a lélegzetvételnyi időt biztosítja a 

szöveg helyes tagolása. A folyószöveget megfelelő rendszerességgel meg kell törnünk címekkel, bekezdésekkel, 

kiemelésekkel. Az olvasók többsége ugyanis a többoldalas, ömlesztett, tagolatlan folyószövegben csak a 

legritkább esetben tájékozódik megfelelően. Bár ez az olvasói igény kétségbevonhatatlan, a szöveget mégse 

formai, hanem tartalmi szempontok szerint tagoljuk. Éppen ezért ne okozzon gondot a szerzőnek, ha egyik 

fejezetének terjedelme csak harmada a másikénak. Nincs ebben semmi furcsaság. Az lenne meglepő, ha a 

fejezetek terjedelme betűre azonos lenne, mint ahogy erre már néhány– azóta elfelejtett – szerző tett is kísérletet. 

Ne írjunk felesleges szövegeket egy fejezethez csak azért, mert a fejezetek nem arányosak. A formai 

szempontok nem uralkodhatnak a mondanivaló felett. Ritkábban fordul elő mindennek az ellenkezője, amikor a 

szerző túlságosan is tagolja a szöveget, így a textus áttekinthetetlenné válik, s részeire esik szét. 

Címrendszer 

A tagolás elsődleges eszközei a belső címek. A címek a folyószöveget szövegrészekre, szövegegységekre 

bontják, segítségükkel feltárul a könyv szerkezete, belső logikája – vagy ellenkezőleg, komplikált, zavaros 

felépítése. Csak nagyon kivételes esetben adjunk hosszú, magyarázó belső címeket. A magyarázat, a kiegészítés 

nem a cím, hanem az azt követő szöveg feladata, ne akarjunk minden kérdést már a címben megoldani. A 

terjedelmes címek elkedvetlenítik az olvasót, nem is beszélve a tipográfiai problémákról. 

Címfokozatok A műben az azonos rangú részegységeket azonos fokozatú címekkel látjuk el. A részegységek 

további tagolására alacsonyabb rendű címeket iktatunk a szövegbe, a kisebb részeket ismét tovább tagolhatjuk 

stb. Így jelenik meg, mintegy a részegységek vázlataként a címrendszer. A könyv a fő- és alcímen kívül csak a 

legritkább esetben bír el 4-5-nél több címfokozatot. Ha ennél többet használunk, könyvünk szerkezetét túl 

bonyolulttá tesszük, és ezzel eleve lemondunk az olvasók többségéről. Ezt a szerzők egy része bátran vállalja, a 

kiadók már kevésbé, így a kiadói szerkesztő feladata a szerzőket erről lebeszélni. A 4-5 fokozatnál több belső 

címet tartalmazó könyv ugyanis áttekinthetetlenné válik, s az olvasók joggal gyanakodhatnak a szerző 

gondolkodásának nem eléggé világos voltára. Bizonyos témakörök, például orvosi, jogi, teológiai stb. 

szakmunkák esetében azonban megszokott, sőt elkerülhetetlen a sokfokozatú címrendszer. A belső címeknek 

csak a legritkább esetben adjunk alcímet, mert ez rendkívül nehézkessé teszi a könyv megértését. Bár a címadás 

művészet – mondják a bennfentes kiadói emberek –, mégis tanulással, kis gyakorlattal és főleg logikus 

gondolkodással messzire juthatunk e művészet elsajátításában. A főszövegben elhelyezett címeket – 

megkülönböztetve a fő-, al- és kötetcímtől – összefoglalóan belső címeknek nevezzük. 



 3

A belső címek hierarchikusak, azaz mindig rangsorba állítjuk őket. A címek hierarchiája egyben a könyv 

szerkezeti felépítését is mutatja. 

A könyv főbb címei 

1. főcím 
2. alcím 
3. kötetcím 

A könyv belső címei 

1. rendű cím: részcím 
2. rendű cím: fejezetcím 
3. rendű cím: alfejezetcím 
4. rendű cím: szakaszcím 
5. rendű cím: pontcím 
6. rendű cím: alpontcím 
7. rendű cím: bekezdéses cím (nem azonos a bekezdésekkel!) 
8. rendű cím: marginális vagy mandzsettacím 

A mandzsettacímekhez hasonlóan – különösen tankönyvekben – kiírhatjuk a fontosabb címszavakat a lapszélre, 

így megkönnyítjük a használók dolgát. 

Ennyi címfokozatot egyetlen könyv sem bír el. Vannak azonban tipográfiai módszerek, amelyekkel a fokozatok 

száma csökkenthető, így a könyv szerkeze a címrendszer átírása nélkül világosabbá tehető. A fenti esetben a 

részcímek – és esetleg a fejezetcímek – szennycímlapra is tehetők. Következésképpen az alfejezetcímek lesznek 

az elsőrendű címek, a szakaszcímek a másodrendűek és így tovább. 

Megjegyzések Három megjegyzést kell a fentiekhez hozzáfűzni. Mindenekelőtt ügyelnünk kell arra, hogy az 

azonos fokozatú címeket minden esetben azonos betűfajtából és -fokozatból szedjük. A szerzők többsége nem 

bízik eléggé a tipográfiában, és mankóként a címeket ellátja mindenféle betűkkel és számokkal. Ezek a mankók 

– jó tipográfia mellett – nem teszik világosabbá a könyv szerkezetét, következésképpen feleslegesek. Ha a 

könyv nincs tipografizálva, vagy nem szakember tipografizálta, akkor a címek betűzése és számozása 

elfogadható gyakorlat. 

A másik fontos megjegyzés, hogy a fentebb felsorolt címfajtákat nem feltétlenül kell minden esetben kötelezően 

használni. Egy könyv szerkezete például felépíthető a következő módon is: 

1. rendű cím: fejezetcím 
2. rendű cím: szakaszcím 
3. rendű cím: bekezdéses cím 
4. rendű cím: marginális cím 

A jelen kötet címrendszere például négyfokozatú, és a következőképpen épül fel: 

1. rendű cím: fejezetcím 
2. rendű cím: alfejezetcím 
3. rendű cím: szakaszcím 
4. rendű cím: bekezdéses cím 

A harmadik megjegyzés, hogy lehetnek olyan fejezetek, ahol nem minden fokozatú cím van jelen. A fenti 

esetben például egy fejezetben teljesen hiányozhatnak a szakasz- vagy a bekezdéses címek, mint ahogy 

pontosan ez látható ebben a könyvben is. 

Tipográfia A különböző fokozatú címeket betűfajtákkal és betűfokozatokkal, valamint a címek elhelyezésével 

(balra zárt, középre zárt, marginális címek) különítjük el egymástól. A címeket – a bekezdéses és a marginális 
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címek kivételével – általában külön sorba szedjük. A címek után sohasem teszünk pontot. A bekezdéses címek 

után – hiszen ezek egy sorban vannak a folyószöveg első sorával – a fennálló gyakorlat ellenére sem kell pontot 

tenni. A címet ebben az esetben a cím tipográfiájával (lehet félkövér, verzál, kapitälchen), valamint nagyobb (pl. 

egykvirtes) közzel vagyvalamilyen jellel (pl. középponttal) választjuk el a szövegtól. Ügyeljünk arra, hogy a 

bekezdéses és a marginális címek sohase legyenek túlságosan hosszúak, a terjedelmes címek tipográfiai 

problémákat okozhatnak (a bekezdéses címek lehetőleg rövidebbek legyenek a sorszélességnél). 

A fejezetcímeknél a fejezet szót akár el is hagyhatjuk, különösen, ha a fejezetcím szennycímoldalra kerül. 

1. fejezet. A Kiskunság története és művelődéstörténete 
1. A Kiskunság története és művelődéstörténete 

Ha a fejezetszám külön sorba kerül, akkor nem feltétlenül szükséges utána pontot tenni. 

1 
A Kiskunság története és művelődéstörténete 

Ha a bibliográfiát, a függeléket stb. a szövegbetűnél kisebb betűfokozatból szedjük, akkor a bibliográfia, 

függelék belső címeit is lehetőleg arányosan kisebb fokozatból szedjük. Ez a tipográfiai gyakorlat különösen az 

angolszász országokban népszerű, elterjedése nálunk is kívánatos. 

Bekezdések 

Egy-egy új gondolat általában új bekezdésbe kerül, következésképpen a bekezdéseknek nincs átlagos hosszuk 

(lehetőleg tartózkodjunk a nagyon hosszú bekezdések írásától). A két oldalnál hosszabb gondolatmenetet 

lehetőleg törjük meg valahol. A bekezdések nagymértékben javítják a könyvek áttekinthetőségét. A 

bekezdéseket behúzással jelöljük, de a cím utáni első bekezdéseket tompán is hagyhatjuk. A magyar tipográfiai 

hagyományban általában az első bekezdést is behúzással szedjük, de követhetjük az angolszász módszert is, 

mint a jelen könyvben. A behúzás mértéke 24 cicerós sorig általában 1 kvirt, ennél szélesebb soroknál – 

ugyancsak általában – 2 kvirt. 

Kiemelések 

A folyószöveg tagolásának harmadik módja a kiemelések használata. Kiemeléseket akkor alkalmazunk, ha a 

szöveg egyik elemét (neveket, címeket, lényeges kifejezéseket, fogalmakat, szabályokat, törvényszerűségeket, 

fontosabb mondatokat) hangsúlyozni kívánjuk, és meg akarjuk különböztetni szövegkörnyezetüktől. A szerzők 

kisebbik része nem használ semmilyen kiemelést, következésképpen ezeket a szerkesztőnek kell pótolnia. A 

szerzők többsége azonban – különösen a számítógép megjelenése óta, amelyen könnyen kiemelhetők a 

megfelelő szövegrészek – halmozza a kiemeléseket. Ebben az esetben igaz a mondás: a kevesebb több. Ha 

ugyanis túl sokféle kiemelést használunk egy oldalon, akkor semmit se emeltünk ki. Az olvasó figyelmét csak 

akkor vonja magára egy mondatrész vagy mondat, ha kiugrik szövegkörnyezetéből, következésképpen 

mérsékeljük egy-egy oldalon a kiemelések számát. 

A kiemelésekre nincsenek általános szabályok, nyelvterületenként, kiadónként változó gyakorlatról van szó, sőt 

műszaki szerkesztők, tipográfusok egy kiadón belül is egymástól eltérő módszereket alkalmaznak. A 

legfontosabb tanács – ha egyáltalán lehet valami általánosat mondani –, hogy a kézirat megmunkálásának 

valamelyik fázisában (minél előbb, annál jobb) el kell döntenie a szerzőnek vagy a szerkesztőnek, hogy mit 
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mivel emel ki. Ha a szerző eldöntötte, milyen kiemeléseket használ, akkor a második lépés, hogy a kézirat 

egészén végre kell hajtani azokat, a könyvben ugyanis végig egységesnek kell lennie a kiemelés módjának. 

Más a helyzet, ha az illető kézirat egy már létező sorozatban jelenik meg. Ebben az esetben az adott sorozat 

arculata és kiemelési rendszere behatárolja a szerző lehetőségeit. A magyar tipográfiai hagyomány szellemében 

a könyvekben az aláhúzásokat és a ritkításokat mindenképpen kerüljük el. Az aláhúzások és a ritkítások a 

könyvszedés igazi morbus hungaricusai (előfordul persze más országokban is), hiszen már több évtizeddel 

ezelőtti tankönyvek is javasolják elhagyásukat, csekély eredménnyel. A számítógép megjelenése tovább 

szaporította ezeket a típushibákat, ugyanis számítógéppel könnyen elvégezhetők ezek a műveletek. 

Kurziválás A kurziválás (italic, dőlt betűfajta használata) a leggyakrabban alkalmazott kiemelés. 

Kurziválhatjuk a neveket, a fogalmakat vagy a lényeges gondolatokat (a három közül egyszerre kettőt 

kiemelhetünk, de lehetőleg ne mindhármat!). Szerzői, illetve kiadói döntés kérdése, hogy melyiket gondoljuk 

fontosabbnak, de a döntés után a könyv egészében ki kell tartani e döntés mellett. A bibliográfiai tételek, 

hivatkozások kurziválásánál külön szabályok érvényesek (lásd 124–139. p.). 

A következő példán jól látható az egyes kiemelési megoldások szövegmódosító szerepe. 

Ültünk a Bonniers kiadó egyik igazgatójának, Jan Cornellnek a szobájában, és saját kiadói 
terveinkről meséltünk. Cornell, egy nagyszerű humanista család ivadéka, a művészettörténet 
professzora, szótlanul hallgatta az elképzeléseinket. Végül így szólt: „Ha egy kiadónak ennyire 
rossz az ízlése, nem bukhat el.” 

Ültünk a Bonniers kiadó egyik igazgatójának, Jan Cornellnek a szobájában, és saját kiadói 
terveinkről meséltünk. Cornell, egy nagyszerű humanista család ivadéka, a művészettörténet 
professzora, szótlanul hallgatta az elképzeléseinket. Végül így szólt: „Ha egy kiadónak ennyire 
rossz az ízlése, nem bukhat el.” 

Ültünk a Bonniers kiadó egyik igazgatójának, Jan Cornellek a szobájában, és saját kiadói 
terveinkről meséltünk. Cornell, egy nagyszerű humanista család ivadéka, a művészettörténet 
professzora, szótlanul hallgatta az elképzeléseinket. Végül így szólt: „Ha egy kiadónak ernyire 
rossz az ízlése, nem bukhat el.” 

Ültünk a Bonniers kiadó egyik igazgatójának, Jan Cornellnek a szobájában, és saját kiadói 
terveinkről meséltünk. Cornell, egy nagyszerű humanista család ivadéka, a művészettörténet 
professzora, szótlanul hallgatta az elképzeléseinket. Végül így szólt: „Ha egy kiadónak ennyire 
rossz az ízlése, nem bukhat el.” 

Fettelés A fettelés (félkövér vagy kövér betűfajta használata) nagyon erős kiemelést jelent. Csak speciális 

könyvekben alkalmazhatjuk (lexikonokban címszavak, tankönyvekben fontos kifejezések, kézikönyvekben 

címek esetén). Szépirodalmi és tudományos művekben, életrajzokban nagyon is gondoljuk meg, s ha lehet, 

inkább kerüljük el használatát. A félkövér betű használata ugyanis könnyen felboríthatja a szövegoldal 

harmóniáját. 

A hatalom fogalma – mint a vele szoros kapcsolatban lévő ideológiáé – rendkívül fontos a 
szociológiában. 

ráhúzás Töredékív ráhelyezése a megfelelően hajtogatott ívre kívülről. 

Kapitälchen A kapitälchen betűfajtát a szövegben leginkább az irodalomjegyzékben szereplő nevek 

kiemelésére használjuk. A kapitälchenből szedett neveknél a kiadói stílusnak megfelelően a névkezdő betűket 

szedhetjük verzálból is. A könyvkiadásban az a gyakorlat alakult ki, hogy ha az antikva szövegben csak a név 
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kapitälchen, akkor a névkezdő betű nem verzál. Abban az esetben viszont, ha hosszabb szöveget szedünk 

kapitälchenből, akkor a neveket kiemelendő, a névkezdő betűket mindig verzálból szedjük. 

Bármely foglalkozási ágat vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az ott dolgozónak – írja HANNU TARMINO 
(1986) – mindössze 5 százaléka választott helyes pályát, s dolgozik olyan munkakörben, 
amilyenbe való. A hozzáértő 5 százalék kénytelen viselni a 95 százalék összes baklövéseinek 
következményeit – és a 95 százalék élősködő dicsekszik azokkal az eredményekkel, melyeket az 5 
százalék hozott össze. Csak ezzel az 5 százalékkal dolgozz! 

Verzál A régebbi magyar könyvkiadói gyakorlatban verzálból szedték egy szövegben a neveket, továbbá az 

iniciálék utáni első szót vagy sort. Ma már a verzál betűfajtát lehetőleg ne használjuk kiemelésre (neveknél 

célszerűbb kapitälchent alkalmazni). 

[…] 

Tipográfiai alapfogalmak 

A műszaki szerkesztők, könyvtervezők, tipográfusok véleménye gyökeresen eltér egymástól a tipográfiai 

szabályokat illetően. Haiman György élete vége felé így vélekedett: „Tipográfiai szabályokat ne várjon tőlem, 

az ilyeneket nem kedvelem, és ma már nem is tanítom. A tipográfusnövendékeknek alkotási módszereket, 

látásmódot, szemléletet kell átadni. Rájuk kell bízni, hogy rutinfeladatokhoz, de csakis ehhez, maguknak 

alakítsanak ki szabályokat. A központi szabályok csak a gondolkodás elsorvadásához, az élet sokrétűségének 

tagadásához vezetnek.” Mások úgy vélekednek, hogy a modern kornak is meg kellene teremtenie a maga 

„lipcsei szabályait”. 

E kézikönyv szelleméhez inkább Albert Kapr felfogása áll közel: „A szedéstükör arányait, a címoldal 

harmonikus elrendezését, az illusztrációk viszonyát a betűhöz és sok minden mást a konvenció rögzített. Ezek a 

szabályok számos esetben a legértékesebb tapasztalatokon alapulnak, más esetben merev alkalmazásuk már nem 

indokolt. A tapasztalt szakember joggal mérlegel minden szabályt kritikus szemmel. A tanulóknak mégis 

nélkülözhetetlenek, megóvják őket a durva hibák elkövetésétől. Alapvető hátrányuk, hogy általában 

alkalmazhatók, de mégsem minden esetben. És a könyvtervezés sokoldalú problémájának nem mindegyikére 

van alkalmazható szabály.” 

A továbbiakban ennek szellemében csak a legalapvetőbb, a számítógép korszakában is érvényes „szabályokat” 

írom le, annak tudatában, hogy ezek legtöbbje nem egyszer s mindenkorra kőbe vésett, módosíthatatlan előírás. 

A számítógép megjelenése újabb problémákat vetett fel, ugyanis a tipográfia alapelemeinek (betűméret, 

betűfajta stb.) szabványosítását az ólomszedés technológiája kényszerítette ki. A számítógépnek azonban 

technológiai szempontból már nincsenek ilyen kötöttségei. A betűk mérete tetszőlegesen növelhető vagy 

csökkenthető, a betűk tetszőlegesen torzíthatók. Azok a kísérletek, amelyek felrúgták a régi tipográfiai 

szabályokat – legalábbis eddig –, kudarcba fulladtak, nehezen olvasható tipográfiai szörnyszülötteket hoztak 

létre. Bebizonyosodott az a tipográfiai aranyszabály, hogy az egyszerűbb mindig szebb. 

A betű 

A tipográfia alapeleme a betű. „Egy könyv annál mintaszerűbb, minél tisztábban érvényesül benne a betű 

egyszerű szépsége. Róla beszél, rajta nyugszik a könyvművészet dicsősége. És joggal, mert egyedül a betűk 

állnak meg szükségszerűen önmagukban, minden egyéb azonban csak rajtuk keresztül” – írta a XVIII. 
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században máig érvényes igazságként Giambattista Bodoni. A tipográfia egyik paradoxona, hogy a betű az 

alapegység, ugyanakkor nem betűket, hanem szóképeket olvasunk, így a betűknek egyszerre kell egymástól jól 

elkülöníthetőeknek, de egyben egymáshoz könnyen kapcsolódóaknak is lenniük. 

A betűtípusok A betűtörténet több mint kétezer betűtípust tart számon. Betűtípusnak nevezzük az azonos 

tipográfiai elv alapján készített, azonos formajegyekkel rendelkező, általában a betűtípus alkotójának nevét 

viselő betűsort és a hozzá tartozó írásjeleket. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a műszaki szerkesztőnek 

ennyi betűtípus közül kellene választania. A leggazdagabb számítógépes fontkészletek sem tartalmaznak száz-

százötven típusnál többet, gyakorlatilag azonban egy-egy kiadóban maximum egy tucat betűt használnak. 

A betűtípusok csoportosítása Az egyes országokban kialakult betűtípus-csoportosítások kissé eltérnek 

egymástól. A hatvanas években született meg az Association Typographique International által elfogadott 

tipológia, amely tizenegy betűcsaládot különböztet meg. A betűcsaládok kialakításánál figyelembe vették a 

betűtípusok születésének idejét és a betűk grafikai jellegzetességeit (betűtalpak alakja, az alap- és összekötő 

vonalak közötti ellentét stb.). A továbbiakban ezt a csoportosítást követem, de megjegyzem, hogy sok országban 

megmaradtak a hagyományos elnevezések (pl. Angliában – modern face, old style, sanserif stb.), másrészt a 

mindennapi könyvkiadói gyakorlatban inkább a betűtípusok, mintsem a betűcsaládok neveit használják. 

1. Velencei reneszánsz antikva (régebbi elnevezése mediaeval; pl. Centaur, Poliphilus). Fő jellegzetessége, hogy 

az alap- és segédvonalak vastagsága csak kismértékben tér el egymástól, a kis e betű keresztvonala a korai 

típusokban ferde, a kerek betűk tengelye kissé balra döntött, a talpak kissé kerekdedek. 

2. Francia reneszánsz antikva (pl. Bembo, Garamond). Az alap- és segédvonalak vastagsága már nagyobb 

mértékben tér el egymástól, mint a velencei antikvánál, a kis e betű keresztvonala vízszintes. A modern korban 

nagy előszeretettel készítettek reneszánsz antikvákat (Trump, Palatino). 

3. Barokk antikva (pl. Van Dyck, Misztótfalusi, Caslon, Fleischmann, Baskerville, Fournier). Az alap- és 

segédvonalak vastagsága már nagymértékben eltér egymástól, a kerek betűk tengelye merőleges, a talpak alig 

kerekítettek. 

4. Klasszicista antikvák (pl. Didot, Bodoni, Walbaum; modern formái: Tienemann, Corvinus). Jellegzetessége: 

vízszintes szerifek, a vonalvastagságok erős kontrasztja. 

5. Betűtalpas lineáris antikvák (régebbi elnevezése egyptienne; pl. Memphis, Clarendon, Figaro). Egyenlő 

vastagságú betűvonalak és a tömbhöz hasonló betűtalpak jellemzik. 

6. Betűtalp nélküli lineáris antikvák (régebbi elnevezése: groteszk, pl. Gill, Reform, Futura, Elegant, Helvetica, 

Univers). Jellegzetességei: egyenlő vastagságú vonalak, a talpak hiánya. 

7. Egyéb antikvák (pl. Optima, Pascal, Delphin, Post). 

8. Írott betűk (pl. Ariston, Signal, Diskus, Mistral). 

9. Dísz- és reklámbetűk (pl. díszes Misztótfalusi, Saphir, Ornata). 

10. Törtvonalú betűk. Ebbe a csoportba tartoznak a német nyelvterületen honos gót, schwabachi és fraktúr 

jellegű betűtípusok. 

11. Idegen betűtípusok. Ebbe a csoportba a nem római eredetű betűtípusok (görög, cirill, héber, arab stb.) 

tartoznak. 

E betűcsaládok közül tulajdonképpen csak az első három-négyet használjuk, s hogy mikor melyiket, arra nem 

adható egyértelmű felelet. A döntést több tényező befolyásolja: az egyes betűtípusok olvashatósága, a –gyakran 

szubjektív – esztétikai érvek, a könyv tartalmához illő, korhű betűtípus stb. Századunk húszas–harmincas 
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éveiben érte a legnagyobb kihívás a klasszikus tipográfiát, de hamarosan kiderült, hogy a klasszikus (velencei, 

francia és barokk antikva) típusok nem cserélhetők le, s ma is ezeket a betűket használjuk könyveink nyolcvan-

kilencven százalékánál. 

A betűfajták Betűfajtáknak nevezzük egy-egy betűtípus módosított alakjait. A betűfajták formájuk szerint 

lehetnek: antikva (álló), kurzív (dőlt), kurrens (kisbetű), verzál vagy verzális (nagybetű), kapitälchen vagy 

kiskapitális (a kisbetűk helyett a kisbetűk méretével azonos nagybetűket szedünk). 

Vastagságuk szerint lehetnek: normál, félkövér (a normálnál vastagabb betű), kövér (vastag). 

Szélességük szerint lehetnek: keskeny, normál, széles, egészen széles. Szövegbetűnek (nevezik kenyérbetűnek 

is, utalva arra, hogy a nyomdászok a kenyérre valót általában ezzel a betűfajtával keresték meg) egy-két 

kivételes esettől eltekintve a normál antikva betűt használjuk, kiemeléshez a kurzívot, a félkövért és a 

kapitälchent (lásd a kiemelésről szóló szakaszt a 72–76. oldalon). A többi betűfajtát a könyvkiadásban csak 

nagyon-nagyon kivételes esetekben – például címfokozatokhoz – használjuk. 

A betűfokozatok A betűfokozatok méreteit tipográfiai pontban adjuk meg. A pont a francia F. Didot és a német 

H. Berthold által kidolgozott tipográfiai mértékegység (a méter 2660-ad része, kb. 0,376 mm). A leggyakrabban 

használt betűfokozatok a következők (zárójelben megadom a kevésbé használt, az eredeti írásmód szerinti vagy 

a régies formát is; a méreteket lásd a 348–350. oldalon): 

1 pont – nyolcad petit 

2 pont – negyed petit (non plus ultra) 

3 pont – negyed ciceró (brilliáns) 

4 pont – gyémánt (diamant, fél petit) 

5 pont – gyöngy (perl, parisienne) 

6 pont – nonparel (nonpareille, fél ciceró) 

7 pont – kolonel (colonel, kispetit) 

8 pont – petit 

9 pont – borgisz 

10 pont – garmond (korpusz) 

11 pont – kisciceró (rajnai) 

12 pont – ciceró 

14 pont – mittel (mediális) 

16 pont – tercia 

18 pont – másfél ciceró (parangon) 

20 pont – text (textus) 

24 pont – két ciceró 

28 pont – két mittel 

32 pont – két tercia (kiskánon) 

36 pont – három ciceró (kánon) 

40 pont – két text (nagykánon) 

48 pont – négy ciceró (konkordansz vagy misszále) 

54 pont – négy és fél ciceró (nagymisszále) 

60 pont – öt ciceró (szabon) 
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Szövegbetűnek az esetek 95–98 százalékában a borgiszt és a garmondot (kisiskolások tankönyveihez és 

mesekönyvekhez a kis cicerót és a cicerót, esetleg a mittelt és a terciát, szépirodalmi művekhez esetleg a kis 

cicerót), jegyzetekhez a petitet, esetleg a kolonelt használjuk. Az ennél nagyobb betűfokozatokból csak a 

címeket szedjük. A betűfokozat mellett mindig megadjuk a sortávolságot is (pl. 10/11-es vagy 9/10-es, a 

sorközök lehetőleg mindig legyenek nagyobbak, mint a törzsméretek). 

A betűtípusok olvashatósága Egy-egy betűtípus kiválasztásának elsődleges szempontja az olvashatóság. A 

húszas–harmincas évek reformmozgalmai elsősorban azért buktak meg, mert a klasszikus antikvák helyett 

lineáris betűkkel kísérleteztek, amelyek rendkívül fárasztják a szemet, következésképpen nehezen olvashatók. A 

jól olvasható típusok dinamikusak (ezt biztosítják a talpacskák és a szerifek, valamint a vastagabb és a 

vékonyabb betűvonalak váltakozása) és ritmikusak. A kísérletek azt bizonyították, hogy a 9 (borgisz) és 10 

(garamond) pontos betűk a legolvashatóbbak, s hogy a sorok ideális szélessége 18–22 ciceró. Az olvashatóságot 

befolyásolja továbbá a tipográfiai és nyomdai eszközök helyes használata (sorköz, betűköz, betűfajta, 

festékezés, papírszín stb.). A betűtípusok közül a reneszánsz antikvák jobban olvashatók, mint a klasszicista 

antikvák. Voltak olyan vizsgálatok is (Tinker és Paterson), amelyek nem mutattak lényeges különbséget (1,4%) 

a Garamond és a Bodoni olvashatósága között. A nyolcvanas évek elején a Munka-egészségügyi Intézet által 

szervezett vizsgálatok viszont a barokk antikvák (Plantin, New Times, Baskerville) jobb olvashatóságát 

mutatták. Az olvasást más tényezők is befolyásolják, például az olvasó kulturális és fiziológiai adottságai 

(műveltség, nevelés, szókincs, fáradtság stb.), a szöveg tulajdonságai (a mondatok hosszúsága, a szerző stílusa, 

a szöveg nehézkessége stb.), valamint külső tényezők (világítás, zaj stb.). 

A könyv formátuma 

A könyv formátumának (alakjának) meghatározása nem könnyű feladat, ugyanis nincsenek egyértelmű 

szabályok. A formátum kiválasztásánál sok mindent kell figyelembe venni: a könyv használati funkciója, 

tipográfiai tartalma, terjedelem, műfaj, sorozat, anyagi és esztétikai szempontok, valamint egy-egy ország 

hagyományairól sem feledkezhetünk meg. A magyar szabványalakok (A, B, C, NA, NB, ezekről lásd a 343–

345. oldalt) sok variációt tesznek lehetővé, de ezektől eltérő könyvméret is választható. Ebben az esetben ne 

feledkezzünk meg az anyagi vonzatokról sem, hiszen a vágott könyveknél az ún. esedék papírt is mi fizetjük. 

A könyv formátuma nagymértékben meghatározza a szedéstükröt. A margók arányait is a hagyomány határozza 

meg, de a műszaki szerkesztők ettől gyakran eltérnek. A margók szélességének meghatározásakor azt is 

figyelembe kell venni, hogy milyen lesz a könyv fűzése. 

[…] 

Kolofonoldal 

Egyre több könyvből hiányzik manapság a kolofonoldal. A kiadók a kolofont rendszerint a copyrightoldalra 

teszik, ezzel is tovább növelve az ezen az oldalon megjelenő információk mennyiségét. Akkor járunk el 

helyesen, ha kolofonoldalt csatolunk a könyvhöz, és itt helyezzük el a kötet technikai jellegű információit. A 

régebbi szabályzatok megkövetelték az impresszumadatokat a negyedik oldalon, és ez a hibás szabályozás is 

hozzájárult az áttekinthetetlen, túlzsúfolt copyrightoldalak születéséhez. Az utóbbi időben az impresszum adatai 

már a kolofonban jelennek meg. Ez örvendetes jelenség a magyar könyvkiadásban, ugyanis a kolofon és az 
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impresszum adatai valóban összetartoznak, szétválasztásukat semmi sem indokolta, viszont az előbbi gyakorlat 

rengeteg zavart, összevisszaságot okozott. A kolofon és az impresszum összeolvadásával azonban a kolofon 

jóval nagyobb terjedelmű lett, ezért is kerüljön inkább az utolsó lapra (akár annak rektójára vagy verzójára). A 

kolofont csak akkor tegyük a negyedik oldalra, ha a könyv pontosan egész ívre végződik, és jelentős anyagi 

terhet jelentene a kiadónak egy negyed vagy fél ív terjedelemnövelés. Újabban szépirodalmi műveknél, 

lektűröknél – ahol nincsenek járulékos részek a főszöveg után – gyakran előfordul, hogy a folyószöveg a könyv 

utolsó lapjának verzóján ér véget. Ezt mindenképpen próbáljuk elkerülni, mert az így végződő könyv a 

befejezetlenség érzését keltheti az olvasóban. 

Kolofon és impresszum Mint ahogy már az előbbiekben is említettük, az impresszum és a kolofon eredetileg 

nem tartozott össze. Az impresszum adatai a negyedik, míg a kolofon adatai a könyv végén, a kolofonoldalon 

jelentek meg. Az impresszum eredetileg a rendeletileg előírt adatokat (a felelős kiadó nevét, a nyomtatványt 

előállító nyomda nevét, telephelyét, felelős vezetőjét, a munka táskaszámát, a gyártási évét) tartalmazta, a 

kolofon viszont a könyv legfontosabb adatait (a felelős szerkesztő nevét, a könyv terjedelmét stb.). Mai 

értelemben a kolofon az a záradék, amely a kiadvány kiadására és előállítására vonatkozó valamennyi lényeges 

adatot (felelős kiadó, felelős szerkesztő, műszaki szerkesztő, nyomda és annak vezetője stb.) tartalmazza. 

A kolofonoldal adatai A kolofonoldalon, a kolofon fölött helyezhetjük el – általában a kolofon betűinél egy-két 

fokozattal nagyobb betűkből szedve – a könyv lehetséges olvasóira vonatkozó utalást, valamint a borítón 

elhelyezett festmény, rajz, fotó stb. címét és alkotóját (ez utóbbi adat kerülhet a kolofonba is). Ennek 

feltüntetése (a szerzői jogok miatt) kötelező, noha ezt nem minden kiadó szokta megtenni. 

Nyolc éven felülieknek 

A borítón Philippe de Champaigne Ex voto című képe (Párizs, Louvre) látható 

Ugyancsak – a copyrightoldal mentesítése miatt – ide kerülhetnek a könyv támogatói, továbbá a kiadó neve, 

esetleg címe. 

A kötet megjelenését a Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatta 

Kiadja az Argumentum Könyvkiadó 

Vagy 

Argumentum Könyvkiadó 1085 Budapest, Mária utca 46. 

A copyrightoldal tehermentesítése miatt rendszerint a kolofon alá kerül a könyv ISBN- és ISSN-száma is. 

A kolofon adatai A kolofont mindig a könyv előállításában szereplő kiadói munkatársak felsorolásával 

kezdjük. Ezt követi a kiadásra vonatkozó adatok listája, majd a nyomdai munkálatokban részt vevők, valamint a 

nyomdai adatok felsorolása. 

1. A felelős kiadó neve 

A kiadásért felel Vetési István 
A kiadásért felel Vetési István, a Révai Könyvkiadó igazgatója 
Felelős kiadó a Révai Könyvkiadó igazgatója 

2. A felelős (kiadói) szerkesztő neve 

Felelős szerkesztő Hideg Attila 

3. Műszaki szerkesztő, tipográfus 
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A tipográfia Kereszti Gábor munkája 
Műszaki szerkesztő Kereszti Gábor 

4. A borító és a kötés tervezője (ha nem azonos a műszaki szerkesztővel) 

A borító és a kötésterv Halmai Zoltán munkája 
A borítót Philippe de Champaigne Ex voto című képének felhasználásával Halmai Zoltán tervezte 
A borítót tervezte Horváth Anna 
Borító- és kötésterv Horváth Anna 

5. A sorozat tervezője 

A sorozatot Balatoni Gábor tervezte 
Sorozatterv Balatoni Gábor 

6. A mutató összeállítója (ha nem a szerző vagy a felelős szerkesztő állította össze) 

A mutatót Oláh István készítette 

Ha a mutató összeállítója jelentős munkát végzett, akkor ez az adat a copyrightoldalra is kerülhet. 

7. A könyv formátuma 

A könyv formátuma B/5 
Megjelent B/5-ös formátumban 

8. A könyv terjedelme 

A könyv terjedelme 32,5 ív 
Ívterjedelem 21 (A/5) ív 

Az ívterjedelmet a múltban mindig átszámították A/5-ös szabványívekre, ma már – ha egyáltalán közlünk ilyen 

adatot – abban az ívben adjuk meg, amelyben ténylegesen kinyomtatták a könyvet. 

9. A mellékletekre és az ábrákra vonatkozó adatok 

A könyv 32 számozott mellékletet tartalmaz 
A könyv 56 ábrát és 12 térképet tartalmaz 

10. A könyv példányszáma (ezt az adatot ma már csak igen ritkán közöljük, például számozott kiadásnál) 

Megjelent 10 000 példányban 

A könyv 500 számozott példányban jelent meg 

11. A papír minősége 

A könyv 120 grammos diósgyőri merített papíron jelent meg 
Papírminőség 80 g Hungaromatt 

12. Betűtípus 

A könyvet Plantin betűből szedtük 
Betűtípus Baskerville 

13. A könyv elkészülésére vonatkozó adatok 

A kézirat lezárva 1995. dec. 12-én 
A nyomdába adás ideje 1996. márc. 1. 

14. A nyomdai előkészítésre (a szedésre és tördelésre) vonatkozó adatok (ha nem azonosak a nyomdával) 

A nyomdai előkészítés az Izisz Kft. munkája 
A könyv a Révai Könyvkiadó számítógépes rendszerén készült 
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Műszaki vezető Zsemberi Zsolt 
Tördelő Liptói Zsuzsa 

15. A nyomdára vonatkozó adatok (a nyomda neve, telephelye, a nyomda felelős vezetőjének a neve, a nyomdai 

megrendelés törzsszáma, az előállítás helye és ideje) 

A nyomás és a kötés a Siklósi Nyomda munkája 

A könyv a Siklósi Nyomdában készült 
Felelős vezető Kis Pál ügyvezető igazgató 
2423 Siklós, Petőfi utca 22–24. 
Táskaszám 96.32302 

l6. Szabvány, amely szerint a könyv készült 

Készült az MSZ 5601 és 5602 szerint 

A legtöbb kolofon – természetesen – nem tartalmaz, nem is tartalmazhat 16 adatot. Ezek az adatok és sorrendjük 

tájékoztató jellegű. A kolofonnak a fentiek közül a következőket kell feltétlenül tartalmaznia: a felelős kiadó 

neve, a felelős (kiadói) szerkesztő neve, az előkészítésre (műszaki szerkesztő, borítótervező, tördelő) és a 

nyomdai munkálatokra vonatkozó adatok. 

Tipográfia A kolofon 6-8 pontos betűnél nagyobból lehetőleg ne készüljön. A szöveget balra vagy középre 

zárjuk, vagy négyszögletesen is megformálhatjuk. A kettőspontok és pontok használata a kolofonban felesleges. 

Természetesen pontot teszünk a mondat végére, ha a kolofon adatait nem címszerűen, hanem mondatokba 

foglaljuk, bár ilyen esetben középpontokat is használhatunk. 


