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GYURGYÁK János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve, 

Budapest, Osiris Kiadó, 1997, 219–229. 

A szerzői, a kiadói és a nyomdai kézirat 

A kézirattal kapcsolatban három szakkifejezéssel kell megismerkednünk, ez a szerzői, a kiadói és a nyomdai 

kézirat. A számítógép megjelenése alapjaiban változtatta meg a kiadás szakaszait, ezért az új rendszer 

megértéséhez talán nem felesleges röviden áttekinteni a hagyományos kiadói eljárást. 

A szerzői kézirat a szerző (fordító, szerkesztő, sajtó alá rendező) által a kiadónak átadott és megfelelő formában 

(írógéppel) leírt kézirat első példánya. A szerzői kézirat jelentette a kiindulási pontot, azt az alapanyagot, 

amelyen a kiadó munkatársai – szigorú hierarchikus rendben – dolgozni kezdtek. A szerkesztő a lektori 

vélemények figyelembevételével stilárisan javította és megszerkesztette az anyagot, valamint javaslatot tett a 

szerzőnek esetleges kiegészítések megírására, a kézirat-előkészítő (segédszerkesztő) pedig ellenőrizte a 

címrendszert, egységesítette a bibliográfiát, jegyzeteket stb., valamint javította a művet nyelvhelyességi és 

helyesírási szempontból. Ezt a javított kéziratot a kiadó újragépeltette. Az újragépeltetett kéziratot a kézirat-

előkészítő vagy a korrektor összeolvasta a szerzői kézirattal, s azokat az oldalakat, ahol öt hibánál többet talált, 

ismét legépeltette (tehát az is előfordult, hogy az egész kéziratot másodszor is újra kellett gépelni). 

E bonyolult folyamat eredményezte végül a kiadói kéziratot, amelyen tehát a szedési, tördelési munkákra 

előkészített mű teljes anyagát (a kézirat szerkesztett, előkészített szövegét, valamint az összes mellékletet: 

táblázatokat, képleteket, ábrákat és ábraaláírásokat) értették. A kiadói kéziratra a műszaki szerkesztő rávezette a 

szedésre és tördelésre vonatkozó utasításokat és kiadói követelményeket, valamint szükség esetén 

forgatókönyvet mellékelt a kézirathoz. Így jött létre a nyomdai kézirat, ezt adták azután át a kiadók a 

nyomdának. A nyomda kiszedte a kéziratot, és tördelés nélkül visszajuttatta a kiadónak a kefe- vagy 

hasáblevonatnak nevezett anyagot. A kiadóban a korrektor elvégezte az első olvasást, azaz hasáblevonatot 

összevetette a nyomdai kézirattal, valamint ellenőrizte az elválasztásokat (első korrektúra). Ebben a fázisban a 

szerzőnek és a szerkesztőnek is lehetősége volt még kisebb korrekciók végrehajtására. A korrigált 

hasáblevonatok visszakerültek a nyomdába, s a nyomda munkatársai javították, majd betördelték az anyagot. Az 

oldalakra tördelt levonat újra visszakerült a kiadóba, ahol a szerkesztő, a korrektor és a műszaki szerkesztő 

ellenőrizte a tördelt változatot (második korrektúra). A szerző ebben a fázisban már csak ritkán láthatta 

kéziratát. A kiadó imprimálta (a levonathoz mellékeltek egy formanyomtatványt, vagy ráütötték az ún. 

„imprimatúrapecsétet”, általában A hibák gondos javítása után nyomható felirattal), majd visszajuttatta a 

nyomdába az anyagot. A nyomda a hibák kijavítása, azok utánnézője és egy belső revízió elvégzése után 

megkezdhette a könyv nyomtatását. 

Amint a fenti leírásból kitűnik, e rendszer kétségkívüli hátránya a sokszori beírás (minden egyes esetben újabb 

és újabb hibalehetőségekkel!), ami rendkívül bonyolulttá és hosszadalmassá tette a folyamatot. A számítógép 

megjelenése ezeket a többszöri beírásokat szüntette meg. A szerző és a kiadó munkatársai ugyanazon a 

szövegen dolgoznak, következésképpen biztosított a kézirat folyamatos javítása és jobbá tétele […]. Ez a 

kicsinek látszó különbség gyökeresen megváltoztatta a szerzői kézirat jellegét (hiszen így a szerző vagy a 

korábbi gépírónő lett a mű szedője), továbbá megváltoztatta a szerző és a kiadó közötti munkamegosztást, de 

felforgatta a kiadó belső struktúráját […]. Ebben a fejezetben előbb összefoglaljuk a papíron leadott kézirat 
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kívánalmait (hiszen ma még nem mindenki adja le kéziratát lemezen), majd azzal foglalkozunk, hogyan nézzen 

ki a lemezen (is) leadott kézirat. 

A szerzői kézirat alapkövetelményei 

A magyar felsőoktatás tradicionális okokból túlságosan is a szóbeliségre épül. A vizsgák döntő többsége szóbeli 

vizsga, a hallgatók kevés szemináriumi dolgozatot írnak, legtöbbjük csak a szakdolgozat elkészítésekor kerül 

szembe az írás problémájával. Nagyon szerencsés az a hallgató, akinek egyetemi tanulmányai során – akár a 

szemináriumi, akár a szakdolgozata írása közben – témavezető tanára nemcsak azt mondja el, mit kell írnia, 

hanem azt is, hogy hogyan. Ennek következtében sok szerző csak akkor kerül szembe ezzel a problémával, 

amikor első írásművét leadja egy lapnak vagy egy kiadónak. Az elutasítás sokszor nem a mondandónak, hanem 

az elfogadhatatlan formának szól. A kiadói és folyóirat-szerkesztők – érthető okokból – nem vállalják, hogy az 

ifjú szerző írásművét mondatról mondatra elemezzék, javítsák, majd mindezt megbeszéljék vele, az oktatás nem 

az ő feladatuk. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ha mégis találkozunk olyan szerkesztővel, aki hajlandó 

nem kevés energiát munkánkra fordítani, azt illik megbecsülni. Ez a kézikönyv természetesen nem pótolhat egy 

Nyugat-Európában elterjedt könyvműfajt, amely segíti a hallgatókat és a kezdő szerzőket az íráskészség 

megszerzésében, de néhány alapelvet talán megfogalmazhat. Az érdeklődő olvasóknak a következő modern 

kézikönyveket ajánlom tanulmányozásra (bár a problémát éppen az jelenti, hogy ezek idegen nyelvű vagy 

idegen nyelvből fordított munkák, következésképpen éppen azok a gyakorlati tanácsaik nem használhatóak, 

amelyek nyelvhez kötöttek). Az alább felsorolt művekben további irodalmat talál az olvasó: 

Barzun, Jacques: Simple and Direct. A Rhetoric for Writers. Chicago, 1985, University of 
Chicago Press. 
Barzun, Jacques – Graff Henry F.: The Modern Researcher. 5th ed. New York, 1992, Harcourt 
Brace Jovanovich. 
Becker, Howard S. – Richards, Pamela: Writing for Social Scientists. How to Start and Finish our 
Thesis, Book, or Article Chicago, 1986, University of Chicago Press. 
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? 2. kiad. Budapest, 1992, Gondolat. 
Kruse, Otto: Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schveibblockaden durchs Studium. 4. Aufl. 
Frankfurt, 1995, Campus. 
Luey, Beth: Handbook for Academic Authors. 3rd ed. Cambridge, 1995, Cambridge UP. 
Race, Phil: 500 Tips for Students. Oxford, 1992, Blackwell. 
Saunders, Danny (ed.): The Complete Student Handbook. Oxford, 1994, Blackwell. 
Turabian, Kate L.: A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Disssertation. 6th ed. 
Chicago, 1996, University of Chicago Press. 

Közérthetőség A könyveket – egy-két nagyon kivételes esettől eltekintve – mindig az olvasóknak szánjuk. Ezt 

a trivialitást gyakran sajnos éppen a szerzők felejtik el (a kiadók pedig nem figyelmeztetik őket erre). Az 

olvasóközönség persze jelentősen eltér egy tudományos monográfia vagy egy lektűr esetén, de a szerző mindkét 

esetben el akarja juttatni mondandóját egy szűkebb szakmai vagy egy szélesebb olvasóközönséghez. Ha azt 

szeretnénk, hogy olvasóink megértsék azt, amit mondani akarunk, akkor egy kicsit az ő fejükkel is kell 

gondolkodnunk. A jó kiadók éppen ebben tudnak szerzőiknek segíteni, az olvasók ismerete, kiadói szakmai 

gyakorlatuk lehetővé teszi ugyanis, hogy ezt a közvetítői funkciót betöltsék. A fenti két példánál maradva, a 

lektűr és a tudományos monográfia a nyelvezete nagymértékben eltér egymástól, mégis mindkét esetben 

alapkövetelmény az érthető, világos megfogalmazás. A stílus – a szépírói stílusról nem is beszélve – nehezen 

tanulható, de egy kis odafigyeléssel, állandó ellenőrzéssel és gyakorlással az egyszerű, világos és közérthető 
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fogalmazásmód elsajátítható. Nem lesz mindenkiből nagy író, de a világos, pontos közlés mindenkitől elvárható, 

aki nemcsak magának vagy szűkebb környezetének ír. 

Nyelvhelyesség A magyar szerzőket – ez koránt sincs így minden nyelvben – helyesírási és nyelvhelyességi 

szótárak, kézikönyvek és egyéb segédletek tucatjai segítik, amelyek közül kiemelkedik a Nyelvművelő kézikönyv 

és a Nyelvművelő kéziszótár […]. A szövegközlés legelső követelménye, hogy az írás magyarul szóljon. 

Fordítók, idegen nyelveket jól ismerő tudományos szerzők gyakori hibája, hogy a fordítás vagy az illető szöveg 

majdnem hibátlan, csak a magyar olvasó számára érthetetlen, akár a magyar nyelvtől idegen szerkezetek, akár 

az idegen szavak halmozása miatt. Az idegen szavak használata – különösen tudományos munkákban – gyakran 

elkerülhetetlen, de nem mindegy, hogy csak a szakkifejezéseket (pl. szatíra, kolofon, szaturnália stb.) vagy a 

magyarul is pontosan visszaadható fogalmakat (definíció – meghatározás, organikus – szerves, psziché – lélek 

stb.) használjuk. Természetesen ez utóbbiaknak (pl. a psziché egy pszichológiai munkában) is lehet 

értelemmódosító szerepük, használatuk ilyenkor elkerülhetetlen. Továbbá, ha három-négy egymást követő 

mondatban kell például a meghatározás szót leírnunk, akkor az egyik mondatban nyugodtan helyettesíthetjük a 

definíció szóval. Az idegen szavakat és kifejezéseket tartalmazó tudományos művekhez lehetőleg mellékeljük a 

szakkifejezések jegyzékét. 

Logikus felépítés Törekedjünk a mű logikus felépítésére. A szerkezeti egységeket (előszó, bevezetés, főszöveg, 

ezen belül fejezetek, összegzés […]) különítsük el egymástól, s csak indokolt esetben térjünk el ettől a 

szerkezettől. A szöveg terjedelme annyi legyen amennyit a mondandó megkíván. A régi honorárium-rendszer 

(az ívterjedelemre történő fizetés) arra sarkallta a szerzőket, hogy minél terjedelmesebb könyveket 

produkáljanak. Ma már a legtöbb kiadóban nem a terjedelem a kifizetés egyetlen szempontja, ezért a 

szerkesztők bátran húzzák ki – ha a szerző elmulasztotta ezt megtenni – a felesleges, ismétlő vagy a műhöz 

szorosan nem tartozó részeket. 

A könyv tagolása világos és áttekinthető legyen (lásd a címrendszerről és a bekezdésekről szóló fejtegetéseket 

[…]). Mindig teremtsük meg az összefüggést a szöveg és a táblázatok, ábrák között, azaz kerüljük a 

belemagyarázást vagy a lapos közhelyeket. 

A felsorolásoknál ügyeljünk arra, hogy ha a bevezető mondatban azt állítottuk, hogy három érvet fogunk 

felsorolni, akkor ez ne legyen se négy, se kettő. 

Az írást mindig a vázlatkészítéssel kezdjük. A jó vázlat már eleve kirajzolja a könyv tartalmát. A vázlat után 

következik a piszkozat. A piszkozat írásakor a mondanivalóra, gondolataink minél pontosabb kifejtésére, s ne a 

formai kérdésekre (helyesírás, nyelvhelyesség, rövidítések stb.) összpontosítsunk. Az egységesítés, a hibák 

kijavítása a következő fázisban történhet. A számítógép ebben is nagy segítségünkre van. Régen ugyanis az 

egyes fázisokat (piszkozat, tisztázat, végleges szerzői kézirat) külön-külön le kellett körmölni vagy gépelni, a 

számítógép viszont folyamatos javítást tesz lehetővé. 

A mindennapi tapasztalat azt mutatja, hogy az írást elkezdeni a legnehezebb. Otto Kruse ezt az üres laptól (ma 

már egyre inkább üres képernyőtől) való félelemnek nevezi. A pszichológia több módszert dolgozott ki ennek a 

lelki gátnak az áttörésére. Ezek közül talán a gondolattérképezés (mind mapping) a legszellemesebb és 

leghasznosabb. A gondolat-térképezés lényege, hogy gondolatainkat csoportosítjuk, majd grafikus formában 

felvázoljuk. 

A gondolattérkép kétségtelen előnye, hogy játékos formában segíti az írás gondolatmenetének felvázolását. 
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Következetesség A szöveg egyik alapkövetelménye a következetesség. A könyvben, tanulmányban ne legyenek 

egymásnak ellentmondó állítások, de formai szempontból is legyen a mű következetes. Ezért az írás befejezése 

után mindig egységesítsük formai szempontból az idézeteket, a kiemeléseket és a jegyzeteket, továbbá a 

rövidítések, a számok (különösen az évszázadok), a nevek és a mértékegységek írását. A szerzők régi segítője 

ebben a kutyanyelv, azaz egy olyan cédula, amelyre felírjuk a fontosabb rövidítéseket, mértékegységeket, 

neveket, illetve ezek általunk használt formáit. A kutyanyelvet célszerű mindig magunk elé helyezni, s a 

választott megoldásokat az egész könyvben érvényesíteni. A számítógép használata jelentős mértékben 

megkönnyíti mind a keresést, mind pedig a hibák egységes, generális cseréjét. 

Megbízhatóság Törekedjünk arra, hogy a könyvünkben szereplő statisztikai és egyéb adatok, évszámok 

pontosak legyenek, s ha nem közismert adatokról van szó, akkor legalább két független forrásból ellenőrizzük 

őket. A táblázatok számadatait külön is ellenőrizzük, egy-egy oszlop összege lehetőleg ne legyen pl. 106 

százalék. 

Eredetiség A jó könyv nem nélkülözheti az eredeti gondolatokat és a személyes vonásokat sem. A legsúlyosabb 

vétség, amit egy szerző elkövethet, ha más gondolatát kisajátítja. Az idézés tehát nemcsak formai, hanem 

tartalmi és etikai kérdés is. A régi tudományos stílus kerülte a személyességet (szenvedő szerkezetek, többes 

szám első személy használata stb.). Ma megengedett a sokkal oldottabb stílus is – és ezzel e kézikönyv szerzője 

is egyetért. Nem kell tehát félni saját véleményünk kifejtésétől, sőt egy könyv értékét éppen ez a személyesség 

adja. A jó könyv nemcsak tények leírása, előadása, megvilágítása, hanem meggyőzés is egyben, azaz a szerző 

kísérlete arra, hogy vélt vagy valós igazáról meggyőzze a kétkedő olvasót. 

A kézirat leadása 

A kiadók néhány éve még ragaszkodtak a kézirat két, illetve három példányban történő leadásához. A 

fénymásoló gépek elterjedése után ma már legtöbbször megelégednek az eredeti példány leadásával. A kiadók 

szeretik a pontos embereket – szakmai ártalom –, ezért a kézirat leadása előtt érdeklődjünk a kiadói titkárság 

munkatársaitól (legegyszerűbb ezt telefonon megtenni) a leadás mikéntjéről. Leadás előtt a szerző a végleges 

kéziratról mindig készítsen a maga számára egy másolatot – minden eshetőségre felkészülve. A kész kéziratot 

tegyük egy dossziéba, s a dossziéra írjuk rá a szerző nevét, pontos címét, valamint a mű címét. Az elbírálásra 

leadott és a kiadásra elfogadott kézirat között Nyugat-Európában jelentős különbség van. A magyar kiadók 

többsége megelégszik az elbírálásra beküldött kézirattal, s elfogadása után nem küldi vissza a szerzőnek egy 

levél kíséretében, amelyben – az elfogadás örömteli ténye mellett – közli a szerző feladatait a kézirattal 

kapcsolatban. Ehelyett az a gyakorlat alakult ki, hogy az elfogadásra beterjesztett kéziraton a kiadó munkatársai 

azonnal dolgozni kezdenek, s a hiányzó részekre akkor derül fény, amikor már szükség lenne rájuk. A kiadó a 

szerzőt így szükségképpen újabb és újabb kívánságokkal árasztja el. Ez a tény a szerzőt arról győzi meg, hogy 

könyvének kiadása talán nem a legjobb kezekben van, hiszen kiadójában káosz uralkodik, ahol nem tudja a bal 

kéz, mit csinál a jobb. A közhiedelemmel ellentétben sok kellemetlenséget, időt és energiát takaríthatunk meg 

tehát magunknak, ha nem azonnal kezdünk bele a munkába, hanem csak akkor, ha meggyőződtünk arról, hogy 

valóban teljes a kézirat. Ekkor még a szerzők is inkább hajlandóak – hiszen ettől tettük függővé könyvük 

megjelentetését – a kiegészítéseket elvégezni. Később már nehezebb – tisztelet a kisszámú kivételnek – 

behajtani a hiányzó részeket. Ennek a módszernek az is nagy előnye, hogy a szerző – a leadás után néhány héttel 

– a kézirat újraolvasására kényszerül, s ez az esetek többségében nem válik a kézirat kárára. 
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Az elfogadásra benyújtott kézirat részei 

Az elfogadásra benyújtott kéziratnak csak a döntéshez szükséges legfontosabb részeket kell tartalmaznia: a 

címoldalt, a tartalomjegyzéket és a főszöveget (a folyószöveget a jegyzetekkel). A főszöveget követő járulékos 

részek közül a kézirat tartalmazhatja – de nem kötelező – a függeléket, a kronológiát, a szakkifejezések 

jegyzékét és a bibliográfiát. Legtöbbször a szerző csak a főszöveget nyújtja be elfogadásra, s egy levélben 

tájékoztatja a kiadót, hogy milyen járulékos részeket tervez a könyvhöz. Ugyanez vonatkozik az illusztrációkra 

is. A főszöveg – néhány kivételes esettől eltekintve – pontosan elegendő a megalapozott döntéshez. 

A kiadásra elfogadott kézirat részei 

A kiadó tehát akkor jár el bölcsen, ha a kézirat elfogadása után a teljes kéziratot kéri a szerzőtől, s szerződést 

csak ennek birtokában köt. A kész, teljes kéziratnak a következőket kell tartalmaznia. 

Címoldal A könyv szerzője, a mű pontos címe, alcíme. Fordításoknál a fordítás alapjául szolgáló mű eredeti 

címe és kiadási adatai (hely, év, kiadó), valamint a fordító neve. A leadott fordításhoz mindig mellékelni kell a 

könyv eredetijét (megrendelt fordítás esetén ezt a kiadó bocsátja a fordító rendelkezésére), hiszen a 

szerkesztéshez, kézirat-előkészítéshez, de még a műszaki szerkesztéshez is szükséges az eredeti példány. 

Tartalomjegyzék A tartalomjegyzékből egyértelműen ki kell derülnie a címhierarchiának, tehát ne a szövegben 

jelöljük (kurzívval, félkövérrel stb.) a címrendet, hanem a tartalomjegyzékben. A címfokozatokat jelölhetjük 

behúzással vagy számozással. 

Járulékos részek Az ajánlás, a mottó és az elő- vagy utószó, valamint a köszönetnyilvánítás szövege. Ha a 

kötetet függelék, rövidítések jegyzéke, illusztrációk jegyzéke, kronológia, szakkifejezések jegyzéke, 

névmagyarázat, irodalomjegyzék vagy bibliográfia, mutatók (nevek és tárgyszavak) és mellékletek egészítik ki, 

akkor ezeket is le kell adni. 

Főszöveg Az elkészült fejezetek, a kinyomtatott oldalak arab számokkal sorszámozva. A főszövegbe kerülő 

ábrák, táblázatok helyét a szövegben felesleges kihagyni. A legegyszerűbb megoldás, ha a kinyomtatott szöveg 

margóján jelöljük az ábrák, táblázatok helyét (pl. ide kerül a 18. ábra; vagy 7. táblázat). A file-ban is jelölhetjük 

az ábrák, táblázatok helyét (ekkor azonban ügyelnünk kell arra, hogy a korrektúra során ezeket a mondatokat 

kivegyük a szövegből). A szerző akkor jár el a leghelyesebben, ha a jegyzeteket külön file-ban, hagyományos 

kézirat esetén a szövegvégéhez csatolva adja le. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a végleges könyvben is 

szövegvégi jegyzetek lesznek, de a kiadó könnyebben boldogul az egybegyűjtött jegyzetekkel. A szerzők 

jelezzék a kiadónak, hogy a lábjegyzetet, a fejezet végi jegyzetet vagy a könyv végén elhelyezett jegyzetet 

részesítik-e előnyben. A legtöbb problémát a hiányzó jegyzetek okozzák (a szerzőnek – például a határidő 

szorítása miatt – nincs ideje arra, hogy valaminek utánanézzen, s ezt a munkát a korrektúrára hagyja). A kézirat-

előkészítők és a korrektorok a megmondhatói, hogy ezzel a gyakorlattal életveszélyes játékot folytat a szerző. A 

kész könyvből is kimaradt, valamint elszámozott jegyzetek mutatják ennek az eljárásnak a veszélyeit. Ne adjunk 

le (és ne fogadjunk el) ilyen kéziratot. 

Ábrák, táblázatok és illusztrációk Az ábrákat, táblázatokat és illusztrációkat külön lapokon, illetve külön file-

ban, sorszámozva, címekkel ellátva kell a kiadóknak leadni. A nemzetközi gyakorlat szerint a más művekből 

átvett ábrák és illusztrációk közlési engedélyeit a szerzőnek kell beszereznie, és írásban a kiadónak átadnia. Ezt 
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a feladatot – a kiadók közötti kapcsolatok miatt kivételes esetben – a kiadó is átvállalhatja, miután a közlés 

anyagi következményeit is általában ő viseli. 

Mutatók A kiadónak egyezségre kell jutnia a szerzővel abban is, hogy ki állítja össze a név- és tárgymutatót 

(sok későbbi félreértést megakadályozandó, ezt a szerződésben is rögzíteni kell). Az általános gyakorlat azt 

mutatja, hogy a névmutatót a kiadó is elkészítheti, de a tárgymutatót csak a legritkább esetben bízzuk a kiadói 

munkatársakra. A tárgymutató fontos része a könyvnek, amelynek gyakran tudományos hozadéka is van. 

Sokéves tapasztalat, hogy akkor járunk el a leghelyesebben, ha a név- és tárgymutató listáját már a kézirat 

leadásakor kérjük, s a könyv betördelése után már csak az oldalszámokat írjuk be. A név- és tárgymutató 

összeállításához még ma is a hagyományos cédulázás a legmegfelelőbb és gyakran a leggyorsabb módszer. A 

mutatók elkészíthetők számítógéppel is, de erről a beírás előtt kell dönteni. A tördelt levonaton –

szúrópróbaszerűen – mindig ellenőrizzük az oldalszámokat. 

Egyebek A kézirathoz a legtöbb kiadó kér egy rövid, egy-két oldalas tartalmi összefoglalót a műről, esetleg a 

szerző életrajzi és tudományos pályájának legfontosabb adataival (legfontosabb művek, elfoglalt pozíciók) 

kiegészítve, amelyet a hátsó borítóhoz, a kereskedelmi és információs oldalakhoz, továbbá pályázatokhoz, 

illetve kereskedelmi katalógusaihoz használ fel. A könyvbe kerülő végső formát azonban a kiadónak mindig 

meg kell beszélnie a szerzővel. A szerző javaslatot tehet a kiadónak a borító illusztrálására, és a kiválasztott 

képet mellékelheti a kézirathoz. A szerző írásban jelezze, ha a kötet megírását vagy kiadását valaki támogatta, 

mert ennek feltétlenül szerepelnie kell a könyvben, és sok bosszúságot előzünk meg, ha erről nem feledkezünk 

el ebben a fázisban. A kézirathoz nem kell teljes címnegyedet csatolni, ezt majd a kiadó elkészíti. Felesleges a 

kéziraton, még inkább a lemezen, élőfejet szedni. A szerző jelezze a kiadónak, ha a könyvhöz élőfejet szeretne, 

ennek szövegét (a kiadóval történt egyeztetés után) külön lapon adja le. 

Legújabban néhány kiadó – főleg angolszász hatásra – bevezetett egy ún. szerzői kérdőívet, amelyet eljuttat a 

kiadásra elfogadott kézirat szerzőjének. A szerzői kérdőív pontjai főleg a könyv várható olvasóira, 

célközönségére, valamint pénzügyi (a könyv lehetséges támogatói, hirdetői) propaganda- és marketing- (kik 

fogják ismertetni, kiknek kell olvasópéldányt küldeni stb.) szempontjaira vonatkozik. 

File jegyzék A lemezen is leadott műhöz feltétlenül csatolni kell egy file jegyzéket, amely a file-ok sorrendjét 

tartalmazza. 

[...] A file jegyzékben lehetőleg ne használjunk magyar ékezeteket, ezt a gépek – valamilyen titokzatos ok miatt 

– nem szokták kedvelni, s elhagyásukkal sok kényelmetlenségtől kíméljük meg magunkat. 


